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Nenavadno leto v vseh pogledih se izteka. 
Kar naj, ne sme pa izpuhteti v pozabo.

Gorazd Bende, 
direktor PPC Tezno

Ne bom samo o Koroni 
pisal, čeprav se druge 
teme kar s težavo po-

javijo v medijih. Moj namen ni 
toliko sočutno in toplo pisanje, 
tega je že precej. Gre bolj za 
ubesedovanje dobrohotnih in 
nagajivih misli, saj za preroške 
sem prekratek. 
Zakaj so rezultati zdravstvene 
krize tako močno udarili pri nas? 
Gotovo zaradi tega, ker imamo precej 
pridruženih bolezni.  Narodov imunski 
sistem ni dober, družbena polarizacija je 
nevzdržna, na socialnem nivoju smo priča vedno 
večjemu razslojevanju. V vsaki situaciji se skuša obraču-
nati z narodovo preteklostjo. V izredni situaciji demagogi-
ja ni primerna, je celo zelo nevarna, a se jo žal vsi poslo-
žujejo. Sočasno teče borba za oblast, vsekakor za narodov 
blagor. Ve se zakaj. Bolje je vladati v peklu, kot služiti v 
nebesih. Predvsem v gospodarstvu pa bi potrebovali sta-
bilnost, ne enotnost, te v narodu ni bilo nikoli.  
Preveč je slabih zgledov tudi po svetu. Če sam nimaš 
osebnih koristi, lahko celo zakonodajo ignoriraš in svoje 
simpatizerje, protestnike podžigaš na ulici, ker ne priznaš 
volilnega poraza. To že ni demokracija, tudi podpora vla-
davini prava, četudi si predsednik ZDA. Pustimo to ob stra-
ni. Trump je odšel. James Bond, bolje Sean Connery tudi, 
dokončno. Za slednjega mi je resnično žal.
Zakaj »zaklepanje«,  omejitveni ukrepi pri socialnih stikih 
in na področju odvijanja gospodarskih dejavnosti, pred-
vsem v jesenskem času, niso »prijeli«? Ugotovitev, da v 
posameznih državah s podobnimi ukrepi dosegajo kar 
bolj vzpodbudne rezultate, nam ni v prid. Če je ocena, da 
celo tretjina naših ljudi ukrepe ignorira, zavrača, pravilna, 
je za neugodno zdravstveno sliko odgovor na dlani. Nad-
povprečen manko zaupanja. Ne gre samo za pravice. Če 
je privzgojen, celo genetsko vsajen čut v našega človeka, 
da je zase in za svoje, za katere je odgovoren, potrebno 

poskrbeti, le-to pa oblastnik 
prepoveduje ali omejuje, je 
malodane izgubil dostojanstvo. 
Če izgubiš zdravje, ti dosto-
janstvo lahko ostane. Tako pa, 
v slovanski duši, kateri je blizu 
svetobolje, ti zauzdano možnost, 
da odgovorno opravljaš svojo 

družinsko skrb, pomeni velike 
frustracije. Omejevanje možnih 

načinov odvijanja dela in življenja 
je srhljivo. Kljub temu, da je še veliko 

neznank in posledično nedorečenosti 
tudi po svetu, bi najbrž bilo bolje, če bi uk-

repe pripeljali narodu naproti s prepričevanjem o 
njihovi koristnosti, servirali s ponižnostjo, saj ljudem ožijo 
poleg pogojev za delo tudi  osebno svobodo. Če pa noše-
nje maske sprejmeš na silo, le kot sredstvo za zategovanje 
uhljev, pa se to ne bo prijelo.
Samo upamo lahko, da se kljub izdatnim subvencijam go-
spodarstvo ne bo precej skrčilo; po zaključku podpornih 
ukrepov velika podjetja ne pomembno shujšala, majhna, 
le nekaj njih zaprlo vrata.
Bolje pogled usmeriti naprej. In kaj vam, dragi bralci zaže-
leti v novem letu. Nič posebnega, naj bo zdravo, čimprej 
brez mask, čim več vedrih pogledov, toplih besed in dru-
ženj, čisto »odprtje« družbe, ne samo do kapacitetnega 
nivoja zdravstvenih institucij. Da ne izgubimo možnosti 
in korajže za razvoj, za ponovno gospodarsko rast, vsaj v 
drugem polletju, ker zima in pomlad še ne bosta zmago-
valni. Da se normalnost v vseh pogledih vrne med nas, da 
bi zbirali dobra dela in ne stvari, na lestvici človečnosti  pa 
svoje cilje potisnili malo više. Srečo tako moramo iskati v 
majhnih zadevah, srčnih dogodkih, pa še to takrat, ko jih 
ne pestujemo samo zase. Tako, da vsaj malo polepšamo 
življenje, sebi in drugim, ki potrebujejo roko.

In iskrena zahvala za sodelovanje in razumevanje v 
iztekajočem se letu.
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Rubriko ureja: M. V.

Tudi v Coni Tezno smo se uspešno 
borili s prvimi letošnjimi snežinkami. 
Letos z novim izvajalcem 

Tudi letos smo v Coni Tezno 
poskrbeli za malo prazničnega 

vzdušja.

Cona Tezno je v decembru dobila še 
novi predstavitveni film, katerega si 
lahko ogledate na naši spletni strani 

www.conatezno.si

Prvi sneg Lučke

Podvoz LedinaNov 
predstavitveni 

video

ODPOVEDI V CIMOSU

zimske službe. Hvala fantje iz 
Maschinenringa Slovenija.

Naročnik, Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za infrastrukturo, Direkcija 
RS za infrastrukturo je septembra 
na javnem naročilu izbral izvajalca 
Projektne dokumentacije za izved-
bo podvoza Ledina in novega že-

lezniškega postajališča Ledina na 
glavni železniški progi št. 30 Zidani 
most–Šentilj–d.m. S ponujeno ceno 
185.175,30 EUR je bilo uspešno če-
ško podjetje SUDOP Brno spol.s.r.o. 
16. decembra se je naročnik na Te-
znem srečal z izvajalcem projektne 
dokumentacije in tako se je začel 
tudi operativni start projekta. 



Virus je vplival tudi na naš Kontakt. Letos smo tako izdali edicijo 
manj. Kljub temu smo tudi v letu 2020 z vami poskušali deliti čim 
več zgodb in informacij. Vsem tistim, ki ste sodelovali pri nastaja-
nju, iskrena hvala za pripravljenost in vse dobro delo. Vsem, ki naš 
Kontakt prebirate, pa obljuba, da se bomo trudili tudi v letu 2021. 

V nadaljevanju je zbranih nekaj izjav in fotografij letošnjega leta. 

Utrinki iz revije Kontakt 
v letošnjem letu

Poleti je cona na zahodnem delu 
dobila 180 metrov nove povezoval-
ne ceste S-J-3–sever. Ob cestišču je 

urejena tudi vsa komunalno-energet-
ska infrastruktura, parkirni prostori, 
površine za pešce in kolesarje ter 

priključki do zasebnih zemljišč pod-
jetij. Projekt se je financiral iz kohe-
zijskih razvojnih sredstev. Investitor 

pa je Mestna občina Maribor. 

Februar
2020 

Julij
2020 

Ponovno smo dokazali, da je uspeh 
v povezovanju in sodelovanju. Na 
poslovno-mreženjskem brunchu 
se je v Coni Tezno zbralo več kot 

100 podjetnikov, direktorjev, 
menedžerjev in vodij iz vse 

Slovenije.

BRUNCH

»Univerza lahko s svojim znanjem 
in kadrovskim potencialom ter 

svojimi študenti močno pripomore k 
razvoju gospodarskega področja,« 

je v pogovoru povedal red. prof. dr. 
Zdravko Kačič, rektor Univerze v 

Mariboru. 

ZD
RA

VKO KAČIČ

PO
VE

ZO
VALNA CESTA

Piše: M. V.
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V mariborskem poštno-logistič-
nem centru je povprečno na dan 

usmerjenih okoli 380.000 vseh vrst 
pisemskih pošiljk in 18.000 pake-

tnih pošiljk. 

V tem letu je podjetje Laserteh-
nik Marfin izvedlo že svojo četrto 
širitev. Z novimi 5000 m² poslov-
no-proizvodnih površin se bodo 
prostorsko razširili, optimizirali 

procese in izboljšali pogoje dela za 
svoje zaposlene. 

Trgofort d. o. o. se bliža 30. oble-
tnici svojega delovanja. Od očeta, 

Mladenja Fekonje, sta podjetje 
prevzeli hčeri Gabrijela in Katari-
na. Pravita, da Trgofort zanju ni le 

služba, temveč je del njiju, in to že 
od otroških let. 

V podjetju Flegis d. o. o. so se hitro 
po ustanovitvi usmerili izključno v 
prodajo izdelkov za ustno higieno. 
Podjetje ima sedež znotraj Cone 

Tezno in danes zaposluje 21 ljudi. 
Ukvarjajo se z distribucijo izdelkov 
blagovnih znamk Curaprox, Jordan, 
Philips Sonicare, Bluem, Proxy Soft. 
Naša sogovornica je bila direktorica 

podjetja Tadeja Osvald.

Oktober
2020 

December
2020 

POŠTA SLOVENIJE
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Državna sekretarka v Službi vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko mag. Monika Kirbiš Rojs 
nam je zaupala, da bo v obdobju 
2021–2027 na voljo več kot 10 

milijard evropskih sredstev.  Fokus 
bo predvsem na področju zdravstva, 
sociale in podjetništva, z upošteva-
njem digitalne in zelene preobrazbe 

družbe in gospodarstva. 
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Zato sta v teh decembrskih ča-
sih strpnost in zdrav razum 
več kot potrebna. Še nekaj 

se je spremenilo. Odnos do neka-
terih poklicev. Zdaj vemo, koliko sta 
vredni prava zavzetost in pripadnost 
poklicu in delu. To dobro občutijo 
tudi podjetniki Cone Tezno, ki se 
vsak na svoj način borijo za obstoj, 
spodbujajo zaposlene, kujejo pogu-
mne načrte za nejasno prihodnost. 
Nekaj njihovih strnjenjih razmišljanj 
vam v nadaljevanju ponujamo v bra-
nje. 

SPET SE JE POKAZALO, 
DA SO V PODJETJU 
NAJPOMEMBNEJŠI DEL 
LJUDJE

Piše: Maja Vintar

In je prišla »korona« 
in ostala še dlje, kot 
smo upali, mislili in 
načrtovali. Omejitve 
so nas potisnile v 
nelagodje, vzele so 
nam svobodo in vse 
tisto, kar smo prej imeli 
za samoumevno. Tudi 
zdravje smo začeli bolj 
ceniti in se zavedati, 
kako hvaležni smo 
lahko, če ga imamo. 

"Največji izziv je 
zagotavljanje varnosti 

sodelavcev."

Kot verjetno velja tudi za druga pod-
jetja, nas je epidemija presenetila 
v smislu njenih razsežnosti na vseh 
področjih, kadrovskih, logističnih, 
finančnih itd. Na le-te nismo mogli 
biti v celoti pripravljeni, tako da se 
z njimi, posledicami in omejitvami 
spoprijemamo sproti.

Največji izziv, s katerim se spopri-
jema naše podjetje, sta vsekakor 
zagotavljanje varnosti kadrov in po-
manjkanje le-teh. Posledično prihaja 
do upočasnitev delovnih procesov 
in preobremenjenosti nekaterih za-
poslenih. 

Zanašamo se na državo, Evropo, v 
smislu zagotavljanja potrebne po-
moči in potrebno mero razumeva-
nja, da Covid-19 ne bo imel preveli-
kih posledic v gospodarstvu.

 PIKTRONIK D.O.O.

"Pomagajmo si, da 
UPANJE  zdrži."

ČAS je zahteven in od nas vseh zah-
teva preudarno, skrbno in premišlje-
no ravnanje.

Pri STAMLE d. o. o. smo prepričani, da 
je ČAS tudi priložnost za nove izzive 
– prevzemanje odgovornosti, varno 
ravnanje in razumevanje situacije, ki 
je za vse nova in drugačna.

ČAS, kjer je najpomembneje, da na-
meniš lepo besedo, podariš spodbu-
do in pomagaš komu skozi stisko.

Naš moto v teh »čudnih časih« je: 
Pomagajmo si, da UPANJE zdrži. 

 KOLEKTIV STAMLE D.O.O.

PIKTRONIK D.O
.O

.

STAMLE D.O.O.



9 povezujemo uspešne

"V letu 2021 imamo 
željo povečat asortima 

naše ponudbe."

Smo družinsko trgovsko podjetje s 
tehničnim blagom. Ponujamo ogre-
valno tehniko, vodovodni material 
s celotnim kopalniškim programom, 
industrijskim programom (voda, 
naftni derivati, plin in drugi mediji), 
klimatskimi napravami, toplotnimi 
črpalkami in drugim. Na slovenskem 
trgu zastopamo številne kakovostne 
proizvajalce.

V Mariboru imamo poslovalnico v 
Coni Tezno. Oskrbujemo inštalaterje, 
manjša in večja podjetja, ki se ukvar-
jajo z dejavnostjo strojnih instalacij. 
Imamo brezplačno dostavo. V času, 
ko je poslovalnica za stranke zapr-
ta, sprejemamo naročila na daljavo, 
zato se nam upad prodaje ne pozna. 
Pomoči države ne potrebujemo in 
tudi odpuščati nam ni treba.

V letu 2021 imamo željo poveča-
ti asortima svoje ponudbe, svojim 
kupcem bomo nudili še boljši servis 
(sprejem naročil, dostava, svetova-
nje), povečali bomo vozni park in po 
možnosti odprli dodatne posloval-
nice.

 VLADIMIR MRAK, 
DIREKTOR IKA ŽIRI D.O.O.

 "Iščemo priložnosti 
in načine za rast 

podjetja."

Pravijo, da kriza uniči slaba podjetja, 
da dobra podjetja krizo preživijo, 
medtem ko odlična podjetja kriza 
celo izboljša. Tudi sami iščemo na-
čine, kako iz te krize »uiti« motivi-
rano in poiskati priložnost za rast 
podjetja. Pot ni preprosta, a celotna 
ekipa podjetja Menerga se trudi po 
najboljših močeh in vztrajno išče 
načine, kako premostiti ta krizni čas. 
Največji izziv nam predstavlja dolgo 
obdobje, kjer so investitorji previd-
ni in zadržujejo svoje investicije v 
nove stavbe in njihovo obnovo – saj 
se tudi sami borijo s koronakrizo. 
V tem času, ko je treba premostiti 
dolgo negotovo obdobje, bi več-
ja pomoč vlade vsekakor bila do-
brodošla, saj si vsako podjetje želi 
ohraniti neokrnjeno ekipo, kar pa 
vedno ni mogoče. Neizogibno je, da 
tudi naslednje leto investiramo v ra-
zvoj novih izdelkov in novih storitev 
za svoje stranke. Na srečo prodaja-
mo prihranek energije, kar za naše 
stranke pomeni zniževanje stroškov 
in potrebe energije v stavbah! To je 
smernica trajnostnega razvoja EU in 
celotne družbe. Zato optimistično 
zremo v prihodnost.

 DANIJEL MURŠIČ, 
DIREKTOR MENERGA D.O.O.

 "Najpomembnejše je, 
da je ekipa zdrava." 

Kljub vsem »koronatežavam« lahko 
rečemo, da bo letošnje leto uspeš-
no. Najpomembnejše je, da je ekipa 
zdrava in da za enkrat nihče od za-
poslenih ni zbolel ali se okužil. Tako 
smo lahko nemoteno izvedli vse 
zastavljene naloge, tudi tiste na lo-
kacijah svojih naročnikov. 

Med drugim smo uspešno osvoji-
li potrebna znanja in izvedli veliko 
zahtevnih projektov s področja var-
nosti, ki so zaščitila informacijske 
sisteme naših strank ter jim omo-
gočila zanesljivo in varno delo od 
doma (tudi nekaj sto uporabnikom iz 
enega podjetja).

Zelo veseli smo, da se je več naših 
dolgoletnih strank odločilo za pod-
pis pogodbe o gostovanju v našem 
podatkovnem centru, ki smo ga letos 
temeljito preuredili in nadgradili. 
Kot podjetje smo namreč pridobili 
standard ISO 27001, ki našim stran-
kam zagotavlja, da naše storitve (po-
sebej gostovanje v podatkovnem 
centru) izpolnjujejo najvišje varno-
stne zahteve. 

Tudi v naslednje leto gledamo z op-
timizmom. Seveda se bomo še nap-
rej trudili in vlagali maksimalne na-
pore v pridobivanje novih znanj, kar 
nam bo omogočilo pripravo napre-
dnih in optimalnih rešitev za naše 
naročnike. 

Vsem želimo zdravo, srečno in us-
pešno novo leto 2021.

 KOLEKTIV ARHIDES D.O.O.

DANIEL MURŠIČ, MENERGA

KOLEKTIV PO
D

JETJA
 A

RH
ID

ES
IK

A
 Ž

IR
I D

.O
.O

.



10povezujemo uspešne

 "Pomembno je 
vprašanje, kaj smo se 

iz tega naučili?"

Čeprav je bilo hudo že v prvem valu, 
se mi zdi, da so posledice epidemije 
še toliko bolj prišle do izraza v dru-
gem valu. Predvsem se kažejo v obli-
ki kriz na vseh področjih. Tako lahko 
govorimo o zdravstveni, gospodar-
ski, socialni, politični, psihološki, 
moralni in še kakšna druga oblika 
krize bi se našla. Vsaka od teh kriz 
tako ali drugače vpliva na poslovno 
okolje in gospodarske subjekte, pa 
naj bo to neposredno ali posredno. 

Mi se ukvarjamo z razvojem pro-
gramske opreme in naša dejavnost 
na našo srečo ni med tistimi, ki jih je 
epidemija najbolj prizadela, čeprav 

se po nekaterih ocenah pričaku-
je 5,5-odstotno krčenje tudi v naši 
branži. Ker kratkoročno nismo imeli 
upada prihodkov, nismo bili delež-
ni pomoči države, pa tudi potrebni 
je nismo bili. Vendar je vprašanje, 
kakšni bodo dolgoročni vplivi. 
A vseeno je ta kriza velika motnja v 
poslovanju in morali smo iskati raz-
lične organizacijske rešitve, da bi te 
motnje minimizirali.

Eden izmed takšnih ukrepov, ki so ga 
bolj ali manj vsi uporabljali, je bilo 
delo od doma  Zdi se, da to v naši 
dejavnosti ne bi smela biti velika 
težava, a ima vseeno določene ome-
jitve. Nekdo, ki ima majhno stano-
vanje, šoloobvezne otroke in morda 
še koga, ki dela od doma, nikakor ne 
more enakovredno delati doma ali 
na delovnem mestu. Vendar je res, 
da lahko vsaj nekako dela. Tu so še 
težave, da je težko postaviti mejo 
med delovnim časom in prostim 
časom, a menim, da je ob vzposta-
vitvi nekih pravil tudi to mogoče.
Pomembno vprašanje je, kako bodo 
vsa ta dogajanja vplivala na nas dol-
goročno in kaj smo se iz tega naučili.
Morda zveni malo klišejsko, vendar 
se je spet pokazalo, da so v podje-
tju najpomembnejši ljudje in tukaj 
bomo morali še nekaj narediti, da jim 
okrepimo motivacijo in jim pomaga-

DARKO DELIĆ, MIPS PROGRAM
SKA

 O
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EM
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 "Čakamo in smo 
pripravljeni na prvi 

možni trenutek 
ponovnega snidenja."

V Tam Bar Pubu smo v trenutnih raz-
merah svojo dejavnost dnevnega 

KARM
EN

 V
A

RG
A

, T
AM

 P
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mo, da se rešijo negativnih »koron-
skih« vplivov. Če že ne, je določene 
posledice pustil že ta dolgotrajni in 
prisilni »house arrest«. Nekaj bomo 
izvedli interno, načrtujemo tudi de-
lavnice s strokovnjaki posameznih 
področij, ki nam bodo pomagali kre-
piti kompetence sodelavcev.

Videti je, da bodo na razpolago tudi 
finančne injekcije gospodarstvu. EU 
pripravlja načrt, ki naj bi pomagal 
omejiti gospodarsko in družbeno 
škodo, ki jo je povzročil koronavi-
rus, in omogočil izhod iz krize. V ta 
namen pripravlja največji sveženj 
spodbud doslej, ki naj bi se sprostil 
v najkrajšem možnem času. Tu se kot 
država sicer postavljamo na stran 
tistih, ki zadevo iz nekih pritlehnih 
razlogov blokirajo, a upajmo, da bo 
pamet zmagala. 

Tako velika finančna injekcija bo 
vplivala na oživitev celotnega go-
spodarstva in ne samo na tiste, ki 
bodo neposredno sodelovali pri raz-
pisih. Upam sicer, da bomo mi med 
temi, občuten pa bo tudi posreden 
vpliv spodbud. Ena podjetja bodo 
za svoj razvoj potrebovala druga in 
tako se bo vse skupaj začelo premi-
kati. 

 DARKO DELIĆ, DIREKTOR MIPS 
PROGRAMSKA OPREMA D.O.O.

lokala seveda morali povsem preki-
niti. Vendar ni finančni vidik edino 
breme tega časa: težja je nezmo-
žnost vsakdanjega dela, srečevanja 
s strankami, kar je pravzaprav naj-
pomembnejši vidik naše dejavnosti: 
dobiti se z nekom na jutranji kavi je 
ritual, je rutina, je družabni dogodek. 
Naše stranke so naša skupnost, ki v 
tem času nima možnosti srečevanja, 
za kar menimo, da bo pustilo dolgo-
ročne posledice: na počutju ljudi, 
na njihovih navadah, posledično na 
našem prometu v prihodnosti, ki se 
verjetno še dolgo ne bo povrnil na 
raven predkoronskih časov.

Vseeno s prostorom ostajamo po-
vezani, ga redno čistimo, menjamo 

sezonsko dekoracijo, s fotografi-
jami iz lokala razveseljujemo vsaj 
svoje goste na družbenih omrežjih. 
Še najbolj žalostno je, da bomo le-
tos najverjetneje preskočili veseli 
december. Tam Pub je bil znan po 
izredno prijetnih zabavah za zaklju-
čene družbe, veliko svojega truda 
smo vlagali v to, da so leto zaključili 
z nepozabnim dogodkom. 

Pa vendar …, mi čakamo in smo prip-
ravljeni na prvi možni trenutek po-
novnega snidenja in obljubljamo, 
da se naša kava medtem ni prav nič 
razdišala!

 KARMEN VARGA, 
LASTNICA TAM BAR PUBA



11 povezujemo uspešne

ŠP
O

RT
NI

 C
ENTER BARADA

“Pogrešamo priznanje 
športu in vplivu, ki ga 

ima za družbo.” 

Zavedamo se, da nismo edini in bili 
bi naivni, če bi lahko mislili, da epi-
demija ne bo pustila posledic za 
celoten center. Ukrepi omejevanja 
socialnih stikov so nas zelo prizade-

"Rad bi se zahvalil 
celotnemu kolektivu, 

ki z odgovornim 
in pridnim delom 

pripomorejo k 
stabilnosti podjetja."

Leto 2020 se počasi izteka in moram 
reči, da je bilo res zelo zahtevno in 
predvsem drugačno.

Covid-19 se je v veliki meri dotak-
nil vseh nas. Ta nepredvidljiva bo-

lezen je dodobra spremenila naša 
življenja ter nam povzročila veliko 
skrbi in prilagajanj. Seveda tudi naše 
podjetje ni izjema. V tako imenova-
nem prvem valu nismo pričakovali 
tako hitrega širjenja virusa in smo 
bili dokaj nepripravljeni. Vsepovsod 
smo iskali zaščitna sredstva in zara-
di tega smo morali podjetje za nekaj 
dni zapreti. Jeseni smo bili na drugi 
val sicer glede zaščite pripravljeni. 
Prek razpisa podjetniškega sklada 
smo prejeli sredstva za nakup za-
ščitne opreme in razkužil. Na vhodu 
v podjetje smo vzpostavili vstopno 
točko, kjer izmerimo temperaturo 
in razkužimo roke. Proizvodnjo smo 
bili primorani prilagoditi razmeram. 
To pomeni, da smo organizirali delo 
v izmenah in poskušali med delov-
nimi mesti ohranjati varno razdaljo. 
Seveda so globalni ukrepi po vsej 
Evropi povzročili tudi nam precejšno 
škodo. Preprosto ni mogoče sklepa-
ti poslov na osebni ravni, ki pa je 
v naši branži izrednega pomena. 
Hkrati se v avtomobilski industriji že 
nekaj časa dogajajo precejšne spre-
membe. Predvsem razvoj v smeri hi-
bridov in avtomobilov na električni 

M
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MENŠEK, ORODJARNA IMENŠEK

pogon. Avtomobilski proizvajalci 
tekmujejo med sabo, kdo bo prej po-
nudil trgu boljši izdelek, kar povzro-
ča nam dobaviteljem veliko težav in 
neprespanih noči. Predvsem nas pri-
tiskajo z zniževanjem cen in skrajše-
vanjem terminov.

No, v podjetju smo se tudi zaradi teh 
dejstev odločili, da prav v času »ko-
rone« in gospodarske krize nasploh 
naredimo korak naprej. Pravkar po-
teka gradnja nove proizvodne hale, 
v mesecu januarju pa montiramo 
dve proizvodni stiskalnici. Pomeni, 
da podjetje širimo v smeri serijske 
proizvodnje. Istočasno uvajamo 
certifikat najvišjega standarda ka-
kovosti avtomobilske industrije IATF. 
Predvidoma naj bi začeli s serijsko 
proizvodnjo sredi leta 2021.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil 
celotnemu kolektivu za upošteva-
nje navodil, kar je, vsaj do sedaj, 
rezultiralo z zelo malo obolelimi za 
Covid-19 ter da z odgovornim in pri-
dnim delom pripomorejo k stabilno-
sti podjetja.

 MATEJ IMENŠEK, DIREKTOR 
ORODJARNE IMENŠEK D.O.O.

li, ampak se trudimo ohranjati stik s 
svojimi zvestimi člani. Naši najboljši 
športniki so ostali brez tekem in us-
tavil se je normalen proces trenin-
gov. V tem času je šport na splošno 
še toliko bolj pomemben za samoza-
vest in izpopolnjevanje ljudi. 

V primerjavi z ostalimi področji je 
šport v času pandemije, s strani dr-
žavnih ukrepov, finančno absolutno 
podhranjen. Obljubljajo se spre-
membe v sedmem protikoronskem 
paketu, tako da ostajamo optimisti.  
Pogrešamo pa priznanje športu, ki 
ima širše posledice za družbo. V 
tem trenutku je še težko napovedati, 
kakšne bodo posledice pandemije 

za nas, vendar že lahko trdimo, da se 
bodo najhujše težave pokazale pri 
financah, ki so mesečno potrebne 
za vzdrževanje in ohranjanje centra. 
Kljub temu naprej gledamo pozi-
tivno. Začrtali smo si večji projekt, 
in sicer menjavo celotnega že do-
kaj dotrajanega ostrešja. Zavedamo 
se, da je v vsaki stvari vedno nekaj 
dobrega in verjamemo, da se morajo 
zgoditi tudi dobri časi. Tudi če se bo 
na kratek rok večkrat zanihalo, bomo 
na dolgi rok vsi skupaj na boljšem. 

 KOLEKTIV ŠPORTNEGA 
CENTRA BARADA
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"Za leto 2021 si 
želimo, da pridemo iz 
te krize vsi zdravi in 

močnejši."

Ta nagovor začenjam z zahvalo vsem 
sodelavcem za predanost, dokazano 
odgovornost in skrb, tako za svoje 
bližnje in tudi za zdravje celotnega 
kolektiva Fa Maik skupina global lo-
gistics. Razmere, ki jih povzroča ko-
ronavirus, so za vse nas veliki izziv, 
predvsem je treba zagotoviti varno 
delovno okolje za naše zaposlene, 
zaposlene naših poslovnih par-

tnerjev in neprekinjeno poslovanje 
vseh udeležencev v proizvodnih, 
logističnih, nabavnih in prodajnih 
procesih. Zadovoljni smo, ker nam 
je že od vsega začetka pojava Co-
vida-19 uspelo uresničevati naše 
zastavljene cilje in cilje naših po-
slovnih partnerjev po celotnem delu 
Evrope, predvsem v regiji Adrije in 
to tudi v najtežjih dneh. Naš raznolik 
portfelj nam je omogočil ohranjanje 
neprekinjenega poslovanja v vseh 
segmentih logistike. Dostavo smo 
v 24 urah omogočali iz logistične-
ga centra na Dunaju, pa tudi iz slo-
venskega ter iz našega hrvaškega 
logističnega centra. S trudom nam 
je uspelo izvesti še evropski pilotni 
projekt e-CMR. Pri projektu se papir-
no poslovanje preseli na elektronski 
medij, dolgoročno bo poskrbel še 
za veliko hitrejšo pretočnost blaga, 
nadzor blaga in ekološki prihranek v 
CO2-izpustih. V skupini Fa Maik nam 
največji izziv predstavlja biti med 
vodilnimi logističnimi podjetji na 
svetu, v digitalizaciji procesov 4.0+  

MARJAN BEZJAK, FA M
A

IK

in seveda v skrbi za okolje. V zadnjih 
letih smo skupaj s partnerji drastič-
no posegali v ekološke izboljšave in 
investicije, npr. sončne elektrarne 
2M 250 KW/moč, elektro viličarji, 
LED-razsvetljava …

Menim, da so bili ukrepi Vlade Re-
publike Slovenije do sedaj dokaj 
uspešni tako za vse gospodarske su-
bjekte kakor tudi za vse državljane 
Slovenije. V šestem paketu pomoči 
sam pogrešam ukrep oprostitve pla-
čila NUSZ – resor je sicer v pristoj-
nosti občin, vendar bi lahko vlada 
naredila več. To bi bila velika olajša-
va za gospodarstvo, s čimer bi lahko 
zagotovili tudi kakšno novo delovno 
mesto. 

Za leto 2021 si želimo, da bi prišli iz 
te krize vsi zdravi in močnejši, da z 
novimi izkušnjami in znanjem opti-
mistično zremo v prihodnost.

 MARJAN BEZJAK, DIREKTOR FA 
MAIK SKUPINA GLOBAL LOGISTICS

 "V prihodnjem letu 
si želimo čim bolj 

stabilno poslovanje."

Tudi mi čutimo posledice krize. Kljub 
temu, da smo v drugi polovici 2020 
dosegli skoraj enak obseg prihodkov 
kot v enakem obdobju lani, se je pre-

ROBERT KOGLER, RTI cej spremenila struktura prodaje, saj 
smo v drugem polletju tega leta do-
segli skoraj enak obseg prodaje kot 
v enakem obdobju lani. Vendar se je 
precej spremenila struktura prodaje, 
saj predstavlja letošnji izvoz 38 %, 
medtem ko je bil lani 28-odstotni, ob 
tem smo na domačem trgu zaznali 
skoraj 15-odstotni upad. To je bil in 
je še vedno velik izziv, saj smo od-
visni od razpoložljivih primernih ka-
drovskih kapacitet, ki jih na trgu dela 
skorajda ni. Poleg tega je naša prio-
riteta zagotavljanje varnih delovnih 
pogojev, kjer smo bili do sedaj zelo 
uspešni.

Posledica tega je dejstvo, da smo ko-
nec novembra presegli 90 % lanske 
prodaje, kar smo zaznali dovolj hitro 

in smo spomladi prejeto »Covid-19 
pomoč« že vrnili. Tako bomo lahko 
sodelavcem še letos izplačali del 
plače iz naslova poslovne uspešnos-
ti in upoštevali manjšo obdavčitev, 
kar v nasprotnem primeru seveda ne 
bi bilo mogoče. V prihodnjem letu 
si želimo čim stabilnejše poslova-
nje, vsaj v delu, na katerega vpliva 
država s svojimi odločitvami. Pri 
tem bo vsaj za nas izjemnega pome-
na usoda minimalne plače, ki je še 
vedno praktično tik pred uvedbo, ne 
zna nihče izračunati, ker je ne more. 
Tukaj res pričakujemo, da bo država 
opravila svojo nalogo. Drugače pa 
mislimo poslovati kot do sedaj in kot 
radi porečejo naši sosedje: »Uzdaj 
se use i u svoje kljuse!«

 MAG. ROBERT KOGLER, 
DIREKTOR RTI D.O.O.
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"Vsake toliko pa 
moramo žal priznati 

tudi nemoč in kakšno 
stvar odpovedati."

V podjetju Alius smo se z drugim 
valom pandemije spopadli skladno 
z zahtevami tržišča. Naši kupci so 
kljub upadu naročil, ki se seveda 
močno pozna tudi pri obsegu naše-
ga poslovanja, ohranili tekočo proi-
zvodnjo in tako tudi nam posledično 
z nepretrganim delom omogočili, 
da lahko še naprej normalno poslu-

jemo. Kar se tiče težav, povezanih s 
pandemijo, nam pomagajo izkušnje, 
ki smo si jih pridobili v prvem valu. 
Lahko bi rekli, da smo se novi situ-
aciji dokaj hitro prilagodili in če bi 
lahko z gotovostjo trdil, da je bilo v 
prvem valu čutiti veliko napetosti, 
nervoze, slabe volje in vsake toliko 
časa tudi nekaj obupa, smo se v dru-
gem valu z vsem tem spopadli dosti 
bolj suvereno. 

Pri našem poslovanju je še vedno 
največji podvig uskladiti vso logisti-
ko z zakonskimi regulativami. Država 
nam s svojim skoraj dnevnim spre-
minjanjem pravil tukaj postavlja še 
dodatne, včasih tudi nepremostljive 
izzive, ki se jih lotevamo po svojih 
najboljših močeh. Naši kupci so po-
kazali dokajšnjo mero razumevanja 
za morebitne zamude in daljše od-
zivne čase, ki so posledica pandemi-
je in poostrenih varnostnih zahtev. 
Ker večino svojih del izvajamo izven 
države, na področju EU, moramo 
usklajevati domače zakonske prepo-
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vedi, povezane s pandemijo, s tisti-
mi, ki veljajo v državi, kjer delamo. 

Vsake toliko časa pa moramo žal 
priznati tudi nemoč in kakšno stvar 
odpovedati, ker je v zahtevanem 
roku zaradi upoštevanja in usklaje-
vanja pandemijskih omejitev doma-
če in tuje države žal ni možno izvesti. 
Vsi ti izpadi, daljši odzivni časi, nove 
zahteve zaradi ukrepov so povezani 
z dodatnimi stroški, ki niti približno 
niso zanemarljivi. To je še dodatno 
breme za podjetje, ki se v tem tre-
nutku ukvarja že z izpadom dohod-
ka iz naslova rednega dela zaradi 
zmanjšanih naročil. Državni regula-
torji sicer ponujajo nekaj pomoči, a 
so cenzusi zastavljeni tako, da veči-
ne ne moremo koristiti ali pa lahko 
koristimo samo neznaten del. Tako 
so večinoma vsi dodatni stroški, ki 
nastajajo v pandemiji, prevaljeni na 
pleča podjetja, ki je pri reševanju to-
vrstnih težav bolj kot ne prepuščeno 
samo sebi in izključno iznajdljivosti 
svojega vodstvenega kadra.  

 DAVID MASTEN, VODJA 
PRODAJE PRI ALIUS D.O.O.

 "Skušamo ostati 
pozitivno naravnani in 
gledati v prihodnost s 

pozitivnimi očmi." 

Zelo nerada se pogovarjam ali pi-
šem o trenutni situaciji, ki nam je 
vsiljena. Vsak ima pravico do lastne-
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ga mnenja, za katerega meni, da je 
pravilno. In dokler s tem ne škodimo 
sebi, drugim ali okolici, naj pri tem 
tudi ostane. Nekako skušamo ostati 
pozitivno naravnani in gledati v pri-
hodnost s pozitivnimi očmi. Na kon-
cu se bodo stvari postavile in urav-
nale tako, kot morajo biti. Čeprav je 
stanje v gospodarstvu nenavadno in 
nepredvidljivo, se trudimo, da po-
slujemo nemoteno. Težko rečem, da 
vsesplošno dogajanje v gospodar-
stvu in negospodarstvu v podjetju ni 
pustilo posledic. Veliko več energije 
porabimo za pridobivanje poslov. 
Največji izziv, poleg velikega vpra-

šaja, kar se tiče poslovanja v prihod-
njem letu ali prav zaradi tega, trenu-
tno predstavlja ohranjanje dobrega 
vzdušja v podjetju. Nešteto različnih 
informacij v ljudeh prebudi strah in 
negotovost. Verjamem in upam, da je 
v nas še toliko zdravega človeškega 
razuma, da se bomo počasi vrnili na 
ustaljene tirnice. O »pomoči« in do-
gajanju v državi pa ne bi izgubljala 
besed.

 ANDREJA AHMAN WARGAZON, 
DIREKTORICA FORTIS MARIBOR 
D.O.O.
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40 let izkušenj in 
v koraku s časom

Z       blagovno znamko UNI in 
MB ter kakovostno in široko 
ponudbo strojev si je podjetje 

Hagspiel ustvarilo velik ugled na do-
mačem in tujem trgu. Tehnična raven 
proizvodnje in uvajanje najsodob-
nejših dosežkov stroke jih uvrščata 
med uglednejše evropske proizva-
jalce pralne opreme. Podjetje je v 
tehnološkem, razvojnem in tržnem 
smislu tesno povezano z večjimi 
podjetji: Hagspiel & Dobler GmbH 

povezujemo uspešne

HAGSPIEL d. o. o. sodi med pomembne proizvajalce 
in vzdrževalce pralne in procesne opreme. 

V času epidemije novega koronavirusa je iz tujine veliko 
povpraševanj po njihovih zanesljivih rešitvah, saj v svetu gradijo 
tudi začasne pralnice, s katerimi želijo pomagati pri obvladovanju 
širjenja okužb. 

Piše: M. Š.

iz Nemčije, ameriškim Alliance LS in 
številnimi individualnimi partnerji 
po svetu. Hagspiel d. o. o. nudi vso 
marketinško in servisno podporo ter 
prodajo kompletne opreme za pral-
no in procesno tehniko. 

Direktor podjetja Roman Peršuh 
pove, da je bilo podjetje ustanovlje-
no leta 1992, in se spominja svojih 
začetkov: »Že od leta 1975 sem imel 
priložnost, da sem delal v podjetju, ki 

je delovalo na področju pralne teh-
nike, in sodeloval s tujimi partnerji, 
z nekaterimi še danes sodelujemo. 
Ob razpadu Jugoslavije sem bil pri-
siljen iti svojo pot. Že od začetkov se 
usmerjamo v tujino, kajti Slovenija 
je majhna država in po številu prebi-
valcev potrebujemo pralnice manjših 
kapacitet, naši stroji pa so namenjeni 
velikim pralnicam, kjer upoštevamo 
individualne potrebe. Pot nas je pri-
peljala do tega, da smo se povezali z 

Na Tajskem že 15 let nemoteno obratujejo Hagspielovi 
veliki in 15 ton težki stroji. Posamezni stroj v časovnem 

ciklu ene ure tehnološko obdela cca. 40 000 rokavic.
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večjimi svetovnimi partnerji in s svo-
jimi stroji dopolnjujemo njihov pro-
gram.«

 EDINSTVENA TEHNOLOGIJA, 
PRIZNANA V SVETU
Podjetje Hagspiel d. o. o. se pona-
ša z lastno, izvirno tehnologijo in 
individualnim pristopom. Vedno de-
lajo za znane končne kupce, ki ima-
jo svojevrstne zahteve, kot so npr. 
omejitve s prostorom, omejitve z 
višino v prostoru, omejitve oskrbe s 
paro, nestabilna napetost v električ-
nem omrežju ipd.

»Tukaj pride v poštev naš program, ki 
je zelo svojevrsten glede znanja in iz-
kušenj, nič ne delamo serijsko, temveč 
individualno za vsako stranko posa-
mezne stroje ali manjše serije strojev. 
Kot primer navajam koncern Senpe-
rit. Zanj smo izdelali kar 18 strojev 
za obdelavo tehnološke gume. To so 
veliki, kompleksni stroji – 9-000-litr-
ski stroji, ki obratujejo 24 h/dan, ves 
teden, in to že 15 let. Mi smo edini 
v svetu, ki smo skonstruirali takšen 
stroj za obdelavo gume. Seveda so 
naš izdelek poskušali kopirati določe-
ni proizvajalci, vendar jim ni uspelo,« 
se nasmeje Roman Peršuh in nam 
namigne, da se jim zopet obetajo 
podobne priložnosti za posel na Taj-
skem.

 EKOLOŠKA OZAVEŠČENOST
Naslednja pomembna posebnost 
podjetja Hagspiel je t. i. zeleni pro-
gram.

»Vsi vemo, da je voda zelo spoštovana 
in draga dobrina, drage so tudi takse 
ob porabi vode, za 1 kg opranega pe-
rila povprečno porabimo 4 l vode ali 
celo več. S svojo inovacijo prihranimo 
60 % vode in 20 % energije, kajti vso 
vodo iz faze izplakovanja vračamo 
v tank in to isto vodo uporabimo za 
na-slednje predpranje in pranje,« po-
jasni direktor Peršuh, sodelavec Leo 

Varga, tehnično komercialni vodja, 
pa doda: »V tujini je za tovrstno eko-
loško rešitev veliko povpraševanje, 
saj se naložba finančno pokrije v šes-
tih mesecih.«

 HIGIENA IN NAVZKRIŽNE POTI 
ČISTEGA IN UMAZANEGA PERILA V 
PRALNICAH
Letošnje leto 2020, ko se svet spop-
rijema z epidemijo koronavirusne 
bolezni Covid-19, se je poudarila te-
žava higiene v pralnicah, v podjetju 
Hagspiel pa na to že dolgo opozar-
jajo. Peršuh pove, da bi morale bol-
nišnice, domovi za starejše, zavodi 
za invalide in druge institucije, ki so 
pogosto ključne pri prenosu okužb, 
dati večji poudarek transportnim 
procesom perila v pralnicah in jih 
tudi dosledno nadzorovati. 
»V tujini veljajo standardi in protoko-
li za transport umazanega in čistega 
perila, da ne prihaja do križanja poti 
in s tem kontaminacije čistega peri-
la. Po naših izkušnjah v Sloveniji še 
zelo zaostajamo. V podjetju Hagspiel 
strankam ustrezno izdelamo stroj za 
tako imenovano "nečisto" in "čisto" 
stran ter s tem zavarujemo prehajanje 
okužb iz enega v drugi del, vendar – 
če si predstavljate – je težko zagoto-
viti higieno perila, če v istem prostoru 
dajemo v stroj umazano perilo in pra-
znimo stroj s čistim perilom, po mož-
nosti to počne ista oseba. Ali lahko 
sploh rečemo, da je to perilo še vedno 
čisto?« se sprašuje Peršuh in dodaja, 
da to ni pomembno zgolj v času šir-
jenja Covida-19, kajti obstaja še ve-
liko drugih okužb, ki so zelo nevarne 
(ESBL, MRSA, CRA, CRE ...).

V času epidemije novega koronavi-
rusa dobivajo iz tujine veliko pov-
praševanj po njihovih izdelkih in 
zanesljivih rešitvah, saj v svetu gra-
dijo tudi začasne pralnice, s katerimi 
želijo pomagati pri obvladovanju 
širjenja okužb.

Podjetje danes zaposluje 20 delav-
cev na 3.500 m² v Coni Tezno. »Za 
nas je Cona Tezno že 20 let dober 
"dom" in strateško ugodna pozicija, 
saj je v Coni veliko drugih podjetij, s 
katerimi sodelujemo in si pomaga-
mo,« meni Peršuh, hkrati pa prizna-
va, da težko dobijo ustrezen kader: 
»Mladi iz šole po navadi ne prinesejo 
dovolj ustreznega znanja, zato v pod-
jetju dajemo velik poudarek izobraže-
vanju, mentorstvu, ki ga v sodelova-
nju s srednjo tehnično šolo izvaja naš 
tehnično komercialni vodja Leo Var-
ga, ter pozitivni motivaciji delavcev. Z 
veseljem povem, da tisti, ki pridejo k 
nam, večinoma tukaj tudi ostanejo.«

Proizvodni program 
podjetja Hagspiel:

izdelava pralnih strojev veli-
kih kapacitet (od 33 do 225 kg 
suhega umazanega perila) za 
potrebe bolnišnic, domov za 
ostarele, hotelov, šol, gasilskih 
domov, farmacije, SPA-centrov, 
zaporov ipd.,
izdelava strojev za tehnično in 
tehnološko obdelavo gume in 
njenih izdelkov (kirurške roka-
vice),
izdelava strojev za obdelavo 
usnja in usnjenih izdelkov,
izdelava strojev za specialno 
obdelavo tekstila (barvanje, 
beljenje ...) po potrebi kupca,
prodaja industrijskih likal-
nih naprav za likanje ravnega 
tekstila,
prodaja manjših strojev, ki se 
vključujejo v pralni proces 
(pralni stroji od 6 do 60 kg, su-
šilni stroji, ročni likalniki, sušil-
ne komore …).

Poleg proizvodnega programa 
izvajajo tudi servise in inženiring.
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Medsebojna pomoč, 
povezovanje in 

ustvarjanje širše zgodbe

Ena od pomembnejših pridobitev Cone Tezno v letu 2020 
je zagotovo tudi dokončno obnovljen Poslovni center UP 

ob vhodu v cono.

Piše: M. V.

UP – 
upanje, uspešnost, želje, uresničevanje.

LUKA SLANIČ 
je s projektom pričel leta 2018.

Prvi začetki projekta segajo v 
leto 2018, ko je mladi podje-
tnik Luka Slanič izvedel nakup 

in začel z obnovo. »Pred tem sem v 
letu 2018 imel v "svoji glavi" idejni 
projekt zgradbe, ne samo arhitektur-
no, ampak tudi zgodbo, torej, da v 
Mariboru ustvarimo podjetniški cen-
ter, ki bo ponujal nekaj več kot samo 
poslovne prostore,« svoj začetek po-
jasnjuje Slanič. »Ime UP sem izbral 
iz dveh razlogov. Slovenski pomen 
UP – upanje, uspešnost, želje, uresni-
čevanje ipd. in v angleščini UP – viš-
ja točka, povečevanje, izvesti nekaj 
nepričakovanega ... Ime je preprosto, 
pozitivno usmerjeno in želim, da pos-
tane blagovna znamka.«

37 podjetij je doslej našlo prostor na 
naslovu Cesta k Tamu 12. Dostop do 
stavbe je urejen s ključkom in trenu-
tno ima vstop v objekt 180 ljudi.  

 OBNOVLJENIH VSEH 4.300 M2 
Na začetku letošnjega leta je bila 
obnovljena le dobra tretjina stavbe, 
večji del je bil še videti kot grad-
bišče. Okna so bila prenovljena le na 
sprednji strani, prav tako ovoj stav-
be. Letos novembra se je zaključila 
celotna energetska sanacija in stav-
ba se danes bohoti s svojo sodobno 
zunanjostjo. Objekt se je prenavljal 
po fazah. Trenutno je v izvedbi že 
sedma in zadnja faza. S tem bo ure-
jenih vseh 4.300 m2 pisarn in skla-

dišč v sedmih nadstropjih. »Bližamo 
se h koncu. Do marca 2021 name-
ravamo zaključiti celoten objekt, čez 
praznike bomo prebarvali oziroma 
osvežili celotno stopnišče in hodnike, 
uredili nekaj podrobnosti itd.,« načrte 
pojasnjuje Slanič in dodaja: »Zame-
njali smo vseh 428 oken, v rekordnem 
času naredili 1.200 m2 fasade na se-
verni strani objekta. Fitnes soba, ki 
je namenjena najemnikom stavbe, 
je v zaključni fazi, zaključiti moramo 
samo še garderobo, tuše in savno.«

 PODJETJEM ŽELIMO 
PONUDITI NAJVEČ
V vsakem nadstropju imajo kuhinjo, 
kotičke za oddih, naredili so torej 
tudi fitnes s savno, dostop je omo-
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Luka Slanič: »Verjamem, da je povezovanje 
osnova uspeha, saj s tem podjetja pridobijo tisto 
interdisciplinarnost in so na trgu še uspešnejša.«  

gočen 24/7, objekt je v celoti klima-
tiziran in varovan. V prvem nadstro-
pju je še skupna konferenčna soba, 
ki sprejme do 30 udeležencev. Med 
obnovo z izvajalci v zadnjem času 
ni bilo večjih težav. Res pa je, da 
so večinoma najemniki iz poslovne 
stavbe, s čimer se še samo potrjuje 
Slaničeva ideja o povezovanju in 
ustvarjanju širših zgodb. »Med izva-
janjem prenove sem se veliko naučil, 
predvsem glede komunikacije in za-
upanja, saj je žal preveč izvajalcev, 
ki obljubljajo, potem pa se dogovor-
jenega ne držijo. Ne zavedajo se, da 
če se ne držijo terminov, to pomeni 
celotno verigo sprememb pri drugih 
izvajalcih. Zato sem izredno hvaležen, 
da sem spoznal izvajalce, s katerimi 
delamo zadnje leto, ki se res držijo 
dogovorjenega. So izredno pošteni 
in delovni. Nekako verjamem v to, da 
če nekaj obljubiš, se le-tega držiš, to 
je osnova poštenosti, oziroma spo-
ročiš spremembe. Tako, da po resnici 
povedano, še zdaj ne razumem te ko-
munikacije, ki je za določene izvajalce 
stalnica.«   
 

 VELIKO SEM UPORABLJAL SVOJ 
RAZUM, SEDAJ PA VEDNO BOLJ 
POSLUŠAM SVOJ »GUT FEELING« IN 
VEČ TVEGAM  
»Začel sem razmišljati drugače tudi 
glede financiranja. Na začetku sem 
bil zelo usmerjen v to, da sem veči-
noma vlagal svoje prihranke in želel 
obnavljati postopoma,« financiranje 
pojasnjuje Slanič. Obnova se je iz 
varnostnih razlogov začela z manj-
šim kreditom. Ker so se pisarne hitro 
napolnile, povpraševanje se je po-
večevalo, so se odločili prenovo ča-
sovno skrajšati. V zadnji polovici leta 
so se tako pisali programi refinanci-
ranja, pripravljali načrti, preračuni, 
tekla so pogajanja glede pogojev. In 
je uspelo in tako bo stavba v celoti 
prenovljena do marca 2021. 
Največji izziv sta mlademu podjetni-
ku predstavljala organizacija izved-
be obnove in vodenje obstoječega 
poslovanja podjetja. »Zadnji dve leti 
sem res že skoraj živel v stavbi, saj 
sem poleg vodenja podjetja organi-

ziral izvajalce, komuniciral s potenci-
alnimi najemniki, spremljal izvedeno 
delo, se pogajal za ceno ipd. Moram 
priznati, da sem res imel skoraj nečlo-
veški tempo. Sedaj, ko zaključujemo, 
pa že pogrešam izzive in iščem dodat-
no delo in projekte.«  
Dveletni projekt obnove je bil za 
Slaniča pomembna življenjska šola, 
ki ga je veliko naučila. Pravi, da pred-
vsem glede zaupanja. »Vsekakor ne 
bi več izbral obrtnikov, ki imajo "nova" 
podjetja in so pravkar začeli. Pri izbi-
ri sem na začetku preveč sklepal po 
sebi, da so mlada podjetja zagnana, 
imajo voljo in jim ni težko delati, ko 
je treba, ampak sem se zmotil – sicer 
so izjeme, ampak so zelo redki. Večina 
ljudi misli, da bodo ustanovili podje-
tje in bodo gospodje, zelo malo se jih 
zaveda, koliko je odrekanj in trdega 
dela. Sam imam podjetje že 12. leto 
in sem prepričan, da če seštejem vse 
ure dela, mi verjetno do upokojitve 
manjka še kakšno leto – smeh.« 

 POVEZOVANJE JE KLJUČ DO 
USPEHA
Na začetku je bila zastavljena ideja, 
da se v stavbi srečujejo podjetja, ki 
se bodo medsebojno povezovala. 
Nekaj podjetjem je to že uspelo in 
medsebojno sodelujejo. Tudi par-
tnerstva so se ustvarila. Dve podjetji 
na primer sodelujeta na razvoju no-
vega izdelka in začenjata s skupnim 
prodorom na tuje trge. »To je vseka-

kor bil moj namen stavbe in izredno 
vesel sem, da prihaja do uresničeva-
nja tega. Verjamem, da je povezova-
nje osnova uspeha, saj s tem podjetja 
pridobijo tisto interdisciplinarnost in 
so na trgu še uspešnejša. Torej filozo-
fija – smisel vsega je v medsebojnem 
sodelovanju, pomoči in skupnem dol-
goročnem uspehu,« še dodaja Slanič. 

 VSEKAKOR SE TRENUTNE 
RAZMERE POZNAJO
Nekaj potencialnih najemnikov si je 
premislilo oziroma bodo počakali z 
najemom, imeli so tudi nekaj pod-
jetij, ki so se želela preseliti v večje 
pisarne, vendar so si pred lock-dow-
nom premislila. »Bojim se, da nasled-
nji dve leti ne bosta rožnati. Trg se bo 
razredčil, vendar verjamem, da bodo 
ostali najboljši. V stavbi imamo večji 
del podjetij, ki so na trgu že več let, 
nekaj je start-upov, ki pa imajo takšno 
dejavnost (predvsem IT), ki ima priho-
dnost. Tako, da upam, da večjih spre-
memb za nas ne bo,« optimistično 
zaključuje Slanič.  
Tudi načrtovana otvoritev stavbe 
je bila že nekajkrat prestavljena. 
Načrtovali smo tudi mreženje med 
najemniki, vendar trenutno stanje 
tega ne dopušča. Ko se razmere iz-
boljšajo, se pripravlja otvoritev, kjer 
bodo na kratko predstavili podjetja 
v stavbi ter malce razvajali najemni-
ke in vse, ki so kakor koli pripomogli 
k prenovi UP-a.
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Piše: M. V.

16. oktobra 2020 je v prostorih Orodjarne 
Imenšek potekalo srečanje z novinarji in 
podjetniki na temo predstavitve finančnih in 
vsebinskih spodbud.

Zato: stopimo 
skupaj, da bomo 
močnejši!

Dogodek je zaradi razmer, 
nastalih z epidemijo CO-
VID-19, mikro, malim in 

srednje velikim podjetjem omogo-
čil Slovenski podjetniški sklad, ob 
podpori Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo RS. Potekal je 
potekal skladno z navodili NIJZ.

Od marca 2020 je Slovenski pod-
jetniški sklad z različnimi ukrepi 
namenil MMSP skupno okoli 180 
milijonov evrov, od tega 155 milijo-
nov evrov s poudarkom na blažitvi 
posledic epidemije COVID-19. Več 
kot 4.700 podjetij je že prejelo po-
moč, več kot 1.750 podjetij je v fazi 
ocenjevanja, določeni ukrepi pa se 
še izvajajo in so še vedno odprti za 
prijave cca. 1.000 podjetij.

Na srečanju je minister za gospo-
darski razvoj in tehnologijo Zdrav-
ko Počivalšek govoril o stanju go-
spodarstva v RS, ukrepih in pomoči 
za mikro, mala in srednje velika pod-
jetja. »Slovensko gospodarstvo je v 
zadnjih treh desetletjih doživelo vrsto 

sprememb. Če smo ob osamosvojitvi 
sloveli (predvsem) kot pridni in zanes-
ljivi delavci, veljamo v svetu danes za 
prodorne podjetnike in vrhunske čle-
ne globalnih poslovnih sistemov in 
verig. Ta sprememba je bila mogoča, 
ker smo spremenili miselnost in z njo 
lestvico vrednot, s katerimi se isto-
vetimo in po katerih želimo biti pre-
poznavni. Danes nas je čedalje več, ki 
verjamemo v tri zlata načela našega 
razvoja: zeleno, ustvarjalno, pame-
tno. Za temi preprostimi besedami 

stoji strategija, ki jo na državni ravni 
izvajamo skozi najrazličnejše ukrepe 
in spodbude. Rezultat so zelo otip-
ljivi gospodarski dosežki, globalno 
prepoznavne zgodbe in spremenjen 
odnos javnosti do dosežkov naših 
gospodarstvenikov. Pandemija, ki je 
letos pomladi globalno gospodarstvo 
spravila na kolena, je sprožila pro-
ces globokih in vseobsegajočih spre-
memb, ki jih bodo preživeli samo tisti, 
ki bodo ponudili izvirne odgovore na 
vprašanje: kako naprej. Odločali bodo 
znanje, odpornost na šoke vseh vrst in 
zavedanje, da po poti v prihodnost ne 
bo šlo drugače kot tako, da si bomo 
med seboj pomagali in sodelovali. 
Slovensko gospodarstvo ima v tem 
pogledu ogromno prednost v primer-
javi z državami, ki jim konkuriramo: 
pri nas ne potrebujemo družbenih 
omrežij, da bi se (s)poznali in vedeli, 
kje lahko iščemo in pričakujemo pra-
va zavezništva. Vendar je po mojem 
prepričanju na tem treba graditi in 
nagrajevati poslovne modele, ki te-
meljijo na povezovanju komplemen-
tarnih idej, podjetij in ljudi. Več kot bo 

Treba je graditi in 
nagrajevati poslovne 
modele, ki temeljijo 

na povezovanju 
komplementarnih idej, 

podjetij in ljudi. 

Minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Počivalšek
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takih modelov, bolj bomo kot gospo-
darstvo uspešni na globalnem trgih 
in bolj bomo kot družba odporni na 
izzive vseh vrst. Zato: stopimo skupaj, 
da bomo močnejši!«

Direktorica Slovenskega podjetni-
škega sklada mag. Maja Tomanič 
Vidovič je predstavila uspešnost 
SPS-a pri izvedbi finančnih spodbud 
za podjetja in načrtovane finančne 
produkte. »Slovenska mikro, mala 
in srednje velika podjetja prav tako 
občutijo negativne posledice virusa 
COVID-19, saj je prizadetih večina 
panog in dobaviteljskih verig. Zato je 
bilo nujno potrebno, da je Slovenski 
podjetniški sklad takoj na začetku iz-
bruha epidemije COVID-19 prilagodil 

večino svojih načrtovanih finančnih 
produktov (garancije, mikrokreditne 
sheme …) novim potrebam MMSP v 
letu 2020. S pomočjo obstoječih vi-
rov in dodatnimi 52 mio. EUR virov, 
ki jih je uspelo za potrebe SPS-ovih 
finančnih produktov v letu 2020 za-
gotoviti Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, se bo skupno 
pomagalo 6.800 podjetjem, od tega 
zagotovo okoli 4.900 podjetjem iz-
ključno za odpravljanje posledic epi-
demije COVID-19. Skupno bodo pod-
jetja pridobila 180 mio. EUR finančne 
pomoči, izključno za blažitve posledic 
epidemije COVID-19 pa 155 mio. EUR 
pomoči. V boju za skupno premago-
vanje posledic koronavirusne bolez-
ni v podjetniškem sektorju Slovenski 

podjetniški sklad tesno sodeluje z 
resornim ministrstvom in drugimi 
partnerji pri oblikovanju ukrepov, ki 
bi olajšali poslovanje mikro, malih in 
srednje velikih podjetij v Sloveniji.«
 
Boštjan Imenšek, direktor Orod-
jarne Imenšek d. o. o., in Klemen 
Furlan, direktor Giro car share d. o. 
o., sta navzočim predstavila še svoji 
izkušnji koriščenja ukrepov SPS-a. 
Pri zagotavljanju nadaljnjega razvo-
ja, ki zagotovo ne bo več potekal v 
enakih okoliščinah kot pred krizo, 
velja načelo SKUPAJ SMO MOČNEJ-
ŠI, saj sta medsebojna pomoč in 
sodelovanje ključnega pomena za 
prihodnost.

povezujemo uspešne
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NOVICA (Maja)
TAM EUROPE

Piše: M. V.

Ob septembrskem sporočilu o načrtovanem 
zaprtju mariborske tovarne je vodstvo Cimosa 
napovedalo tudi program presežnih delavcev, 
na katerem je kar 130 ljudi. 

Kot razlog za zaprtje so naved-
li težave, povezane z zausta-
vljanjem gospodarstva zaradi 

epidemije koronavirusne bolezni 
Covid-19 in nasploh problematično 
stanje v avtomobilski industriji.

Tovarno naj bi v Mariboru zaprli do 
konca letošnjega leta. Vodstvo je 
program presežnih delavcev že pos-
redovalo Zavodu za zaposlovanje. 
Program sta potrdila tudi sindikat in 
svet delavcev. Sprejet je bil dogovor, 
da bo v Mariboru dobilo odpoved 
130 delavcev, ki dobijo odpravnine, 
izplačan sorazmerni regres in preos-
tanek dopusta.

V mariborskem 
Cimosu decembra
odpoved prejelo 
130 delavcev

Epidemija 
koronavirusa in na 

sploh problematično 
stanje v 

avtomobilski 
industriji botrjujejo 
zaprtju mariborske 

tovarne. 

Sindikat je po napovedi zaprtja ma-
riborskega obrata dosegel, da bi se 
tamkajšnji delavci lahko sami odlo-
čali, ali bodo sprejeli novo pogodbo 
in z njo napotitev na delo v obrat v 
Vuzenici ali pa bodo delo zavrnili in 
prejeli ustrezno odpravnino. Delo 
v Vuzenici je bilo ponujeno 30 za-
poslenim, kot je za enega od ma-
riborskih medijev povedal Martin 
Dular, sekretar štajerskega sindikata 
Skei. Delavci za tovrstno možnost 
niso pokazali večjega zanimanja. 
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Ta novi dosežek naj bi tudi 
povečal raznolikost palete 
izdelkov podjetja in zmanjše-

val odvisnost od letalske industrije, 
ki je trenutno v globoki krizi. Letali-
ški promet je v času pandemije na 
globalni ravni padel za več kot 80 
odstotkov. A očitno ta nov razvoj-
ni dosežek podjetja ni bil dovolj za 
izkazan interes na tržišču in nadalj-
njo industrializacijo le-tega, saj so v 
podjetju že napovedali odpuščanja. 

Podjetje je imelo konec leta 2019 v 
povprečju 170 zaposlenih, od tega 
okoli 20 za določen čas. Kot je raz-
vidno iz letnega poročila družbe, so 
letos načrtovali prodajo 100 letali-
ških avtobusov. Že na začetku leta so 
imeli naročila za 70 vozil, ki so bila 
zaradi pandemije preložena oziroma 
preklicana. Ravno zaradi tega so bili 
kljub prizadevanjem za ohranitev 
kolektiva primorani odpuščati.

Za enega od slovenskih medijev so 
pred časom sporočili, da podjetje 
nima dovolj prihodkov, ki bi zago-

V podjetju Tam 
Europe napovedali 
odpuščanja

V prejšnji številki našega informatorja Kontakt smo 
pisali o novem stoodstotno električnem avtobusu, 
izdelanem v podjetju Tam Europe. Avtobusu, ki se 
testno vozi tudi po mariborskih ulicah. 

Prazno 
dvorišče TAM 
Europe. Moreče 
je gledati 
kako zidovi 
in parkirišča 
samevajo. 

Piše: M. V.

tavljali delo vsem. Koristili so tudi 
državne ukrepe, ki pa ne omogočajo 
ohranitve vseh delovnih mest. Ve-
čina zaposlenih je doma že od 16. 
marca. Kljub negotovim razmeram 
še vedno načrtujejo, da bi jim morda 
le uspelo zagotoviti nova naročila.

Tam Europe je sicer lani zabeležil 
13,4 milijona evrov prihodkov, veči-
no seveda na tujih trgih, kar je dobre 
štiri milijone evrov več kot leto prej. 
Izdelali so 55 avtobusov, skoraj vse 
letališke, le enega specializiranega 
za potujočo knjižnico, za domači trg. 
S tem so precej zaostali za načrtova-
no prodajo, ki je predvidevala izde-
lavo kar 122 avtobusov. Leto 2019 
so tako zaključili z 2,2 milijona evrov 
izgube, kar je manj kot leto prej, ko 
je negativni rezultat podjetja znašal 
dobre tri milijone evrov.

Seveda smo za pojasnilo prosili tudi 
podjetje Tam Europe. Žal do zaključ-
ka uredništva od njih nismo prejeli 
odgovora. 



Zamisel o predoru pod 
mestnim središčem 
dobiva prve obrise

Po končani prenovi je novi 
prostor, z Glavnim trgom v 
središču, postal cona, name-

njena pešcem in kolesarjem – kar je 
tudi v skladu s Celostno prometno 
strategijo, ki jo je Mestna občina Ma-
ribor sprejela leta 2015. 

Motorizirani promet se je po zapo-
ri te ceste preusmeril predvsem na 
povezavo Strossmayerjeva–Mla-
dinska–Maistrova–Cankarjeva in na 
Lent. Ker te ulice niso primerne, da 
bi dolgoročno prevzele ves promet 
na relaciji vzhod–zahod, vključno s 
tranzitnim prometom, je začela Me-
stna občina Maribor intenzivno iska-
ti alternativne prometne rešitve.

Kot najprimernejša se kaže skoraj 
kilometer dolg predor pod mestnim 
središčem. Prve ugotovitve študi-
je izvedljivosti takšnega objekta, 
ki jo je za MOM izdelalo podjetje 
IRGO Consulting, so dale pozitiven 

signal. 980 metrov dolg predor bi 
lahko potekal pod Slovensko ulico, z 
uvozoma v križišču Gosposvetske in 
Vrbanske ceste na zahodni strani in 
v križišču Titove ceste s Partizansko 
cesto in Prešernovo ulico na vzhod-
ni. Proučiti velja tudi možnost, da se 
na tej strani predor podaljša do križ-
išča z Mlinsko ulico.

Študija podjetja IRGO Consulting je 
predvidela predor, ki bi bil zasnovan 
za prometno hitrost 50 kilometrov 
na uro, na vstopno-izstopnih klan-
činah pa za hitrost 40 kilometrov na 
uro.

V študiji je upoštevano, da so por-
talna območja oblikovno podrejena 
obstoječemu prostoru in objektom, 
tako da v veduti ne izstopajo. Ker je 
prostor, kjer bi bil umeščen vzhod-
ni uvoz – na Partizanski cesti, pred 
Baziliko matere usmiljenja (franči-
škansko cerkvijo) prepoznan kot po-

sebno zahteven, gledano v luči načr-
tovanja prostora, bo ta del posebej 
obravnavan.

Z vidika izkopa in gradnje predora 
je kot optimalna prepoznana meto-
da NATM, z uporabo tako imenova-
nega »jet groutinga« za izboljšanje 
zemljine. Metoda omogoča nadzor 
nad stabilnostjo izkopa in omejitev 
vplivov na okoliško zemljino. 

Obstaja tudi možnost učinkovite 
rabe geotermalne energije, saj bi 
predorska konstrukcija kot energet-
ska geostruktura ob uporabi toplo-
tne črpalke lahko služila za ogreva-
nje in ohlajanje stavb na površini 
ali v predoru. Primer dobre izrabe 
geotermalne energije za predor bi 
lahko bilo segrevanje strmih vsto-
pno-izstopnih klančin, s čimer bi bila 
v zimskih razmerah zagotovljena do-
datna varnost v prometu.

Piše: Mestna občina Maribor

Na začetku leta 2020 je Mestna občina Maribor zaradi začetka del v sklopu 
celovite prenove Koroške ceste z Glavnim trgom zaprla cesto od osrednje 

tržnice na Vodnikovem trgu do krožišča pri Glavnem mostu. 
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Piše: Simona Lobnik Ambrožič

Naša sogovornica je bila mag. Anita Hrast, ustanoviteljica in direktorica inštituta 
IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti. Inštitut IRDO je vodilna slovenska 
organizacija, ki z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in 
promocijo prispeva k razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in v svetovnem 
merilu.

Podjetja lahko 
spreminjajo 
družbo na bolje

Na kratko nam pojasnite koncept 
družbene odgovornosti, kakšen 
pomen ima v času, v katerem živi-
mo?
Družbena odgovornost podjetij pri-
naša konkurenčno prednost in po-
meni, da se morajo podjetja zavedati 
svojih vplivov na skupnost in okolje 
ter o tem poročati, ne samo z eko-
nomskimi, ampak tudi z okoljskimi 
in družbenimi kazalci. Z letom 2017 
morajo velika podjetja v EU, tudi v 
Sloveniji, v svojih letnih poročilih po-
ročati tudi o nefinančnih vidikih po-
slovanja. Družbena odgovornost je 
orodje za dosego trajnostnega razvo-
ja v skladu s Cilji trajnostnega razvo-
ja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 
zapisala Organizacija združenih na-
rodov. Ta strategija poudarja pomen 
večje prepoznavnosti družbene od-
govornosti podjetij in širjenja dob-
rih praks z vključitvijo družbene od-
govornosti podjetij v izobraževanje, 
usposabljanje in raziskave. Strategija 
prav tako izboljšuje procese samore-
gulacije in koregulacije ter razkritje 
socialnih in okoljskih informacij pod-
jetij. Družbena odgovornost pomaga 
spreminjati družbo na bolje, v smeri 
trajnostnega razvoja.

Vi se z družbeno odgovornostjo 
ukvarjate že vrsto let. Kako se spo-

minjate začetkov, kaj vas je prite-
gnilo?
S tem področjem sem se začela ukvar-
jati leta 2004, ko sem videla, da ved-
no manj vem, kaj kupujem in kaj jem, 
da je zaupanje potrošnikov v izdelke 
podjetij začelo upadati in da je okolje 
vse bolj onesnaženo. Želela sem po 
svojih močeh vsaj nekaj prispevati k 
boljšemu svetu. Prepričana sem, da 
je vsak od nas mozaik celote in če se 
vsak posameznik, kot del celice sku-
pne družbe, zaveda, da lahko nekaj 
naredimo v smeri bolj zdravega okolja 
in večjega zavedanja, potem nam bo 
vsem lepše in živeli bomo v bolj zdra-
vem okolju. 

Kako ocenjujete današnje zaveda-
nje družbene odgovornosti pri po-
sameznikih in kaj bi rekli za podje-
tja?
Vse bolj se zavedamo pomena druž-
bene odgovornosti in trajnostnega ra-
zvoja. Med temi sta tudi večji ugled in 
dobiček podjetja in organizacije. Višji 
sta produktivnost in inovativnost za-
poslenih, manj je absentizma in fluk-
tuacije. Podjetja lažje pridobivajo nov 
kader in poslovne partnerje. Boljše je 
sodelovanje z lokalno skupnostjo. Ob 
situaciji z epidemijo COVID-19 se tega 
menedžerji še bolj zavedajo. Potrebo-
vali smo več kot 15 let, da je postal v 

našem prostoru koncept družbene od-
govornosti dovolj prepoznaven. V ta 
namen smo pripravili izobraževanja 
za direktorje in vodje oddelkov, pa tudi 
širšo javnost, da bi ta koncept čim bo-
lje uvajali v svojo organizacijo. Orga-
niziramo tridnevna usposabljanja za 
pridobitev certifikata Vodja za druž-
beno odgovornost in trajnostni razvoj, 
ki smo jih začeli uvajati leta 2016, ki 
ga je prejelo že več kot 150 slovenskih 
menedžerjev in strokovnjakov. 

Kako bi opredelili vlogo direktor-
jev, vodij in kakšen je torej družbe-
no odgovorni vodja?
Njihova vloga je ključna, ne glede 
na velikost podjetja. Če vodstvo ne 
razume dobro koncepta, ne more 
usmerjati zaposlenih v pravo družbe-
no odgovorno organizacijo. Zato je 
to najboljši vložek podjetja v znanje 
in pridobitev certifikatov. Motivacijo 
predstavljajo tudi nagrade na tem po-
dročju. Vse pa se začne z vrednotami 
vodstva, podjetja in zaposlenih, saj 
z njimi oblikujemo kulturo podjetja. 
Nagrada, ki jo podeljujemo za to po-
dročje v Sloveniji, je nagrada HORUS. 
V naslednjem letu jo bomo nadgradili 
še v obliki certifikata za strateško ce-
lovitost podjetja. Več pa najdete na 
našem spletnem naslovu: 
www.horus.si
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Piše: Mateja Ahej, Targo finance d. o. o.

Bonitetna ocena ali, kot ji z drugim imenom rečemo, kreditna ocena, 
je zunanje merilo uspešnosti oz. tveganja, ki ga glede na objektivne 

(finančne) kazalnike lahko pripišemo osebi, podjetju ali državi.

Kako bonitetna ocena 
vpliva na vaš posel 

in kako jo izboljšati?

Presoja poudarja predvsem vidik verjetnosti porav-
nave obveznosti oz. dolgov. Gre za matematično iz-
računano zaupanje, ki ga lahko subjektu pripišemo. 

Sodobne bonitetne ocene pa, kljub temu da gre za odraz 
preteklega poslovanja, skušajo v ocenjevanje vnesti tudi 
merila obetavnosti, torej prihodnje potenciale.

 KDAJ POTREBUJEMO BONITETNO OCENO V PODJETJU?
Najpogosteje se z bonitetno oceno srečamo v komunikaci-
ji z banko, kadar potrebujemo financiranje poslovanja ali 
investicij. Vse večkrat sta bonitetna ocena in njena višina 
tudi pogoj za pridobitev EU in regionalnih sredstev (toč-
no določen ponudnik). Po boniteti posežemo tudi takrat, 
ko želimo presoditi varnost sodelovanja z obstoječim ali 
potencialnim poslovnim partnerjem. Sploh, kadar gre za 
sodelovanje s podjetji iz tujine, je takšna neodvisna ocena 
poslovanja smiselna, saj lahko prihrani marsikate-
ri glavobol.

Poudariti je treba, da za pridobitev 
bonitetne ocene ne potrebujete 
posebnega soglasja podjetja, ki 
vas zanima. Ponudniki ocene 
namreč pripravljajo na teme-
lju javno dostopnih podat-
kov (izkazov poslovnega iz-
ida, bilanc stanja, registrov 
in drugih izkazov poslova-
nja). 

Za večino razvitih odprtih 
ekonomij je mogoče prido-

biti podatke o poslovanju posamičnih podjetij. Bistveno 
pa lahko odstopajo cene glede na regijo in državo, saj ne-
katere države ne zahtevajo javnega objavljanja poslovnih 
izkazov in je za ponudnike bonitetnih ocen posledično 
pridobivanje podatkov težje in dražje. Globalno gledano 
obstajajo tudi regije, kjer je poslovanje podjetij praktično 
nemogoče preveriti, saj podatkov o poslovanju podjetij 
ne zbirajo in analizirajo sistematično ali jih ne razkrivajo 
javno.

 KAJ VPLIVA NA BONITETNO OCENO?
Podjetnikom se izračunavanje bonitetnih ocen preveč-
krat zdi bolj misterij in umetnost kot dejanska znanost. V 
resnici gre za natančno določene kazalnike (metodologija 
večine ponudnikov je javno objavljena). Vendar je, kot pri 
številnih stvareh, »resnica v očeh opazovalca«. Ponudniki 

namreč sami določijo obseg in vsebino kazal-
nikov, ki jih vključijo v bonitetno oceno. 

Vendar obstaja skupna osnova, ka-
teri dejavniki ključno vplivajo na 

ugodnost ocene.

Za banke so praviloma po-
membne lastniškost finan-
ciranja, pokritost obresti 
in pokritost finančnih 
obveznosti. Ta merila 
ne pokrivajo celotnega 
spektra bonitetne oce-
ne, vendar lahko skupaj 
pokrivajo tudi več kot 
60 % ocene.
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Poenostavljeno pove-
dano, da bi bila boni-
tetna ocena lahko viso-
ka oz. višja, je smiselno 
skrbeti vsaj za:

višino lastniškega 
kapitala v razmerju do 
sredstev (lastniškost fi-
nanciranja) – več je lastni-
škega kapitala v razmerju, 
višja je stopnja zaupanja,
razmerje med dobičkom iz po-
slovanja in odhodki za obresti 
(pokritost obresti oz. ICR – in-
terest coverage ratio) –, ki pri-
kazuje, kako sposobno je pod-
jetje iz poslovanja poravnavati 
stroške financiranja,
pokritost finančnih obveznosti 
(neto dolg/EBITDA) –, ki nam 
pove, v koliko letih smo spo-
sobni poravnati trenutni dolg 
do financerjev.

Dodatno je treba skrbeti še za 
ugodne koeficiente:

likvidnosti in solventnosti,
dobičkovnosti prihodkov ter
čiste donosnosti kapitala in 
sredstev.

Vsak od kazalnikov predstavlja raz-
merje, ki nam samo po sebi ne da 
odgovora na to, ali je naša bonite-
ta ugodna. Šele, ko pogledamo vse 
kazalnike hkrati in jih pravilno inter-
pretiramo, lahko dobimo sliko o var-
nosti oz. verjetnosti zaupanja. 

 KDO IZDAJA BONITETNE OCENE?
V bančnih zadevah bo banka sama s 
pomočjo internih in stanovskih me-
ril ocenila varnost poslovanja z vami 
oz. vašo zmožnost zadolževanja. 

Višino izra-
čunane bonitete 
banke sicer ne komunici-
rajo izrecno, niti od njih ne dobite 
podrobnega izračuna takšne oce-
ne, vendar se njihova ocena odrazi 
skozi pozitivni ali negativni odgovor 
glede financiranja in pogoje financi-
ranja. Praviloma velja formula: bolj-
ša in bolj konstantna je vaša ocena 
skozi leta, lažja bodo pogajanja in 
ugodnejši pogoji. 

Bonitetne ocene izdajajo tudi dru-
gi tržni ponudniki, ki se primarno 
ukvarjajo z zbiranjem in analizira-
njem poslovnih informacij o podje-
tjih. Takšni so npr. AJPES, Bisnode in 
Companywall, Ebonitete idr.

 BONITETNE OCENE V ČASU 
EPIDEMIJE COVID-19
Ker bonitetne ocene praviloma 
temeljijo na zaključnih podatkih 
poslovnega leta, v luči hitrih in ne-
nadnih razmer letošnjega leta, boni-
tetne ocene (2019) o trenutnem po-
slovanju podjetij ne povedo dosti. 

Zato je smiselno, kolikor je mogoče, 
presojati poslovanje na osnovi med-
letnih podatkov, ki pa javno niso 
dostopni. Ob novih sodelovanjih 
se zato bolj zanašamo na panožne 
preglede in napovedi.

 PIAROVSKI UČINEK (PRE)DOBRIH 
BONITETNIH OCEN
Lepo je dobiti pohvalo. Podjetniki 
jo premalokrat dobimo. Večinoma 
sami presojamo, kako uspešno sle-
dimo svojim ciljem in je lepo videti, 
ko nas nekdo od zunaj potreplja po 
rami. Vendar svetujem k premišlje-
nosti. V zadnjih letih so ponudniki 
bonitetnih ocen le-te začeli dejavno 
tržiti, kot »statusni simbol«, ki naj 
ga uspešno podjetje ima na steni, v 
podpisu e-pošte, na dopisnih listih 
idr. Kljub temu da je lepo in prijetno 
prejeti pohvalo, dajmo »podeljeval-
ca« kritično presoditi ter preverimo 
kazalnike in merila, ki so podlaga za 
takšno oceno.  

Za zagotavljanje maksimalne objektivnosti boniteto držav 
ocenjujejo neodvisne agencije: Fitch Ratings, Moodys in Standard & 
Poor's. Ocene praviloma nihajo od odlične AA do najslabše D. 

Sistem SISBON je nastal 
predvsem z namenom 
spodbujanja politik in 
ukrepov za odgovorno 
kreditiranje ter 
vzdržno zadolževanje 
fizičnih oseb.
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PROTOKOL

Pravočasne, točne in razumljive 
informacije omogočajo sodelavcem 

in vodstvu vsakega podjetja 
pravilne odločitve ter učinkovito 

sodelovanje zaposlenih pri 
uresničevanju ciljev. 

Govorice, ki nastanejo zaradi slabo 
upravljanega internega komuniciranja, 
v podjetje vnašajo negotovost in škodijo 

učinkovitosti, lahko tudi ugledu podjetja. Dve 
tretjini vtisa o podjetju se ustvarita na teme-
lju tega, kaj o podjetju mislijo ter na socialnih 
omrežjih govorijo in pišejo zaposleni. Ključna 
pri tem je vloga vodij in menedžmenta. 

Protokol je skupek strukturiranih pravil, ki izha-
jajo iz nuje po doseganju maksimalno učinkovi-
te komunikacije, s tem pa delovnih rezultatov. 
Velik del komunikacijskih poti se v podjetjih 
ponavlja in so del rutinskih postopkov. Izvajanje 

vseh rutinskih postopkov, in enako velja tudi za 
rutino protokolirane komunikacije, bistveno var-

čuje s časom ter daje svobodo za druge ustvarjalne 
naloge in opravila. Protokol komunikacije bistveno 

pripomore k trdnosti in obenem prožnosti strukture 
podjetja. Omogoča in podpira odločitvene poti odloča-

nja in kompetenčnega reda ter hierarhije. Kot je običajno 
pri vseh drugih postopkih in ravnanju, je tudi pri rednem 

izvajanju komunikacije, ki sledi sprejetim protokolom, ključna 
doslednost vodstva in področnih vodij podjetja. Doslednost op-

ravil, ki jih sodelavci opazujejo pri vodjih, jim daje vzor in motivacijo. 

Protokol 
komunikacije 
bistveno 
pripomore 
k trdnosti 
in obenem 
prožnosti 
strukture 
podjetja. 

- KAJ JE TO?
KOMUNIKACIJE

Piše: Igor Ambrožič, Evra d. o. o.
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Z optimizacijo protokolov notranje 
komunikacije ostaja sodelavcem dovolj časa za 
neformalno, sprotno komunikacijo, skupinsko 

razmišljanje o idejah in izvedbi.

 PARADOKS: MANJ, 
OBENEM PA VEČ
Med 200 najbolj zaželenimi 
podjetji v ZDA in 200 naj-
manj uglednimi je razlika v 
trikratniku (!) časa, ki ga naj-
boljši porabijo za notranje 
komuniciranje. Takoj pomis-
limo: čemu torej racionalizi-
rati, zmanjšati obseg notranje 
komunikacije, če raziskave kažejo 
ravno nasprotno – uspešnejši pora-
bijo za komunikacijo bistveno več časa 
od povprečnih? Ključ se skriva v optimizaci-
ji in protokoliranih standardnih poteh ustne, pisne 
in digitalne komunikacije. Na ta način ostaja dovolj časa za 
neformalno, sprotno komunikacijo, skupinsko razmišljanje 
o idejah in izvedbi (»brainstorming«), kar pa je bistveno 
za prebojne dosežke podjetja. Standardne, s protokolom 
definirane komunikacijske poti so ločene od vseh drugih 
neformalnih in izrednih komunikacijskih načinov ter vsa-
kodnevne komunikacijske dinamike med zaposlenimi.

Protokol komunikacije je treba sprejeti dosledno za vse 
komunikacijske kanale in poti: od sestankov do sporoča-
nja po e-pošti. V razširjeni obliki lahko v protokol uvrstimo 
tudi vso komunikacijo in obvestila, ki se tičejo strokovnega 
področja v ožjem smislu (vse obrazce, sezname, deklaraci-
je …), skratka vso običajno in občasno dokumentirano ko-
munikacijo podjetja. Nekatere raziskave kažejo do 30 od-
stotkov boljše pozicioniranje na trgu (vrednost podjetja, 
ugled, rast prihodka), ki je posledica izboljšane notranje 
komunikacije. Jasna in redna komunikacija zato pripomore 
k trdnejši pripadnosti podjetju in pozitivni orientiranosti 
vseh zaposlenih. Bistveno je zmanjšan vpliv neformalnih 
komunikacijskih procesov, ki so nezaželeni, kadar se raz-
vijejo čez mero.

 KAKO ZAČETI?
Vzpostavitev protokola komu-
nikacije v podjetju običajno 
poteka tako:

odkrivanje trenutnih 
težav in izzivov pod-
jetja v zvezi z verti-
kalno in horizontalno 

komunikacijo po vseh 
komunikacijskih kana-

lih;
analiza vzrokov glede na 

predhodno točko;
zbiranje in strukturiranje predlo-

gov, mnenj, pomislekov vodstva podje-
tja in ključnih sodelavcev;

postavitev osnovnih, nujnih protokolov za najbolj 
frekventno komunikacijo v vseh komunikacijskih 
kanalih podjetja;
testiranje protokoliranih poti;
analiza, zbiranje in korekcije sistema;
testiranje končne različice;
izdelava kataloga komunikacijskih protokolov.

Poudariti je treba, da katalog komunikacijskih protokolov 
ne pomeni nekaj statičnega, temveč je smisel v tem, da ga 
podjetje stalno nadgrajuje in razvija. Vendar je najprej tre-
ba izvesti natančno analizo stanja, šele potem pristopiti k 
spremembam. Zaradi rutinsko izvajane – protokolirane ko-
munikacije, ki varčuje s časom, je podjetje okretnejše ter 
lahko več virov usmeri v utrjevanje in širitev položaja na 
trgu. Zaradi vsega naštetega je pomembno, da pri sesta-
vljanju, testiranju in končni različici protokola sodelujejo 
vsi ključni sodelavci v podjetju, obvezno pa celotni top 
menedžment in področni/oddelčni vodje.
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Matej Imenšek, direktor 
Orodjarne Imenšek, na-
menu nove investicije pra-

vi takole: »Osnovni namen gradnje 
nove proizvodne hale je poslovna 
ideja o širjenju dejavnosti v smeri 
serijske proizvodnje preoblikovanja 
pločevine. V prihodnje želimo kon-
kurirati pri projektih od razvoja in 
izdelave orodja do vključno serijske 
proizvodnje kosov.« Hala se gradi 
po sodobnih standardih montažne 
gradnje. Zaradi visokih preš so mo-

Piše: M. V.

Na približno 2000 kvadratnih metrih te dni raste 
nova hala Orodjarne Imenšek, s čimer se podjetje 
širi tako po površini kot po dejavnosti. 

Tudi v težkih 
časih se da

Celotna vrednost investicije bo znašala okrog 1,2 milijona evrov, 
gradbena dela naj bi bila predvideno končana do sredine januarja 
2021. 

rali predvideti zadostno višino 15 
metrov. Konstrukcijo predstavlja be-
tonski skelet, zaprta in pokrita pa bo 
z izolacijskimi paneli. To tehnologi-
jo so izbrali že pri obstoječih halah. 
Opremljena bo s sodobnim mostnim 
žerjavom nosilnosti 20 ton. Komple-
tna vrednost investicije bo znašala 
okrog 1,2 milijona evrov. 

»Gradbena dela naj bi bila predvi-
deno končana do sredine januarja 
2021. Nato naj bi se začela montaža 

dveh proizvodnih preš, ki smo jih ku-
pili od poslovnega partnerja v Nem-
čiji. Konec meseca marca načrtujemo 
zagon. Seveda bomo potrebovali tudi 
nove sodelavce. Dva smo že zaposli-
li. Serijsko proizvodnjo načrtujemo 
v drugi polovici leta2021, saj ima-
mo sklenjenih že nekaj naročil. Naše 
glavno tržišče ostaja nemška avto-
mobilska industrija, imamo pa željo 
in cilj realizirati tudi svoje izdelke.« še 
dodaja Imenšek. 



Danes je stalno rastočo le-
tno blagovno in storitveno 
menjavo med Slovenijo in 

Avstrijo vidno razgibala oblika go-
spodarskega sodelovanja, čezmejno 
opravljanje storitev. Slednja pred-
stavlja za slovenska podjetja največ-
ji izziv, ob tem pa nemalokrat tudi 
prve poslovne korake na mednaro-
dnem parketu. Kljub temu oziroma 
prav zaradi tega, ker je avstrijsko 
gospodarstvo eno izmed najstabil-
nejših v Evropi, je njegova stabilnost 
pogojena z določenimi posebnimi 
formalnimi, pravnimi, finančnimi in 
kadrovskimi zahtevami, v katere ob 
vstopu na trg trči vsako tuje podje-
tje. Zaradi izzivov in posebnosti t. i. 
mednarodnega parketa so vprašanja 
kot, kaj pomeni za podjetje vstop 
na avstrijski trg, kdaj razmišljati o 
ustanovitvi podjetja in kdaj ohrani-
ti le vlogo poslovnega partnerja ali 
podizvajalca, upravičena in uteme-
ljena. Del odgovora na zastavljena 
vprašanja je mogoče najti s pomoč-
jo močnih poslovnih stikov, le-te 
pa v različnih oblikah mreženja, kar 
omogočajo dogodki, organizirani za 
namene spodbujanja čezmejnega 
sodelovanja. 

Poslovna cona Tezno spomladi 2021 pripravlja dogodek 
čezmejnega slovensko-avstrijskega sodelovanja. Z 
njim želi seznaniti udeležence z možnostmi uspešnega 
poslovanja, mreženja in koriščenja ustrezne strokovne 
podpore v avstrijskem okolju.  

Predviden 
termin: 
29. 4. 2021

Časovni okvir:  
09:00–11:00

Piše: Katja Gorjup

Dogodek – čezmejno 
slovensko-avstrijsko 
sodelovanje
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Kot častni konzul Avstrije in pred-
stavnik Avstrijsko-slovenske trgo-
vinske zbornice bo mag. Jože Pro-
tner udeležene nagovoril s svojimi 
izkušnjami in poznavanjem avstrij-
ske poslovne prakse. 

Predstavnike podjetij, vabljene 
predstavnike lokalne skupnosti in 
organizacij bo pozdravil in nagovoril 
direktor Poslovne cone Tezno gos-
pod Gorazd Bende. Kratko predsta-
vitev poslovanja na avstrijskem trgu, 
njegove zakonitosti in predvsem 
najpogostejša vprašanja, s katerimi 
se srečujejo podjetja ob vstopu na 
novi trg, bom prevzela avtorica tega 
članka in soudeleženka priprave do-
godka mag. Katja Gorjup.

Steve Jobs je dejal, da velike stvari 
v poslu niso zasluga posameznika, 
temveč skupine, zato Poslovna cona 
Tezno vabi k udeležbi vsa, na nje-
nem območju delujoča podjetja, ki 
jim bo ob tej priložnosti omogočena 
virtualna predstavitev njihovega po-
slovanja. Dodatne informacije so na 
voljo pri organizatorju ali na e-pošti: 
mag.gorjup@gmail.com.
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Zapisal: Janez Meznarič

Opravljanje vozniških izpitov se je v spomladanskem obdobju zaradi 
ukrepov za obvladovanje in zajezitev epidemije COVID-19 za dva 

meseca zamaknilo v poletno sezono.

V   času ukrepov in zapr-
tja izpitnih centrov je 
razumljivo prišlo do 

čakalnih dob za opravljanje 
vozniških izpitov, ki so bile 
po odprtju izpitnih centrov 
z ustreznimi ukrepi zmanj-
šane na minimum. Toda novi 
ukrepi za zajezitev druge, je-
senske epidemije, so delo iz-
pitnih centrov od 16. novembra 
zopet ustavili.

V obdobju od začetka leta 2019 (do 
25. 11. 2019) smo na ravni celotne države 
opravili 49.103 teoretičnih vozniških izpitov, v letu 
2020 (do 25. 11. 2020) pa 40.056. Opravljenih je bilo to-
rej 9.000 teoretičnih izpitov manj. Tudi praktičnih izpitov 
je bilo v letu 2020 bistveno manj. V letu 2019 je bilo v 
istem obdobju 41.371 praktičnih izpitov, v letu 2020 pa 
33.273. Na območju 5, ki zajema Maribor, Mursko Sobo-
to in Ptuj, se tedensko opravi približno 210 teoretičnih in 
264 praktičnih izpitov. V celotnem letu 2020 je bilo tako 
okrog 1.400 teoretičnih in 1.400 praktičnih izpitov manj. 
Res pa je, da ima čas epidemije tudi pozitivne posledice, 
predvsem za teoretične izpite, saj se je uspešnost v tem 
obdobju zvišala za 6 %, torej je mogoče razumeti, da so 
kandidati več časa posvetili pripravam na izpit. Za praktič-
ne izpite se uspešnost ni bistveno zmanjšala.

Pri večini ljudi je mogoče zaznati nezadovoljstvo zaradi 
njihovih načrtov za pridobitev vozniškega izpita, saj so za-
radi ukrepov za zajezitev epidemije termini večkrat prek-
licani. Kandidati morajo posledično imeti tudi več ur vo-

žnje, zaradi vmesne prekinitve. 
Usposabljanje, ki je potekalo v 
obdobju dovoljenega, je po-
tekalo ob upoštevanju vseh 
zaščitnih ukrepov, v osebni 
zaščitni opremi (maskami), 
ob upoštevanju oddaljenosti 
med teoretičnim usposablja-

njem, ob razkuževanju. Oseb-
na zaščitna oprema, nošenje 

mask, razkuževanje in umivanje 
rok so najpomembnejši. Storiti 

moramo vse, da bomo svoje stranke 
v prihodnjih mesecih čim bolj zaščitili, 

dokler se stanje v svetu ne normalizira. Umi-
vajmo si roke z milom ali razkužimo z razkužilom 

tik pred usposabljanjem in izpiti. Imejmo maske. Vstopili 
bomo v vozilo, ki je bilo od zadnjega izpita – usposablja-
nja razkuženo z antiseptičnim aerosolom, kar vključuje 
tudi zunanje kljuke na vratih. Govorjenje iz oči v oči mora 
biti čim krajše. Za teoretične izpite in usposabljanja je tre-
ba prostore čim bolj in čim večkrat prezračiti. Na koncu 
predavanja odgovorno zavrzimo zaščitno opremo in si 
umijmo roke. Priporoča se tudi, da si oblačila preoblečete 
takoj, ko se z usposabljanj/izpitov vrnete v svoj dom. 

Skupna odgovornost je, da imajo kandidati, učitelji vožnje 
in ocenjevalci pred sabo vizijo samozaščite. Kdor okužen 
vstopi v vozilo, krši predpise, predvsem pa ravna neodgo-
vorno do soljudi, saj prenaša bolezen in izpostavlja tvega-
njem druge. Bodimo prijazni, bodimo odgovorni, bodimo 
varni – zdravi in ohranimo vsa ta načela, tudi ko bo epide-
mija minila.

Skupna odgovornost je, 
da imamo pred sabo 
vizijo samozaščite
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Zaradi epidemije COVID-19 smo 
po slabih dveh mesecih pouka 
v šoli začeli s poukom na da-

ljavo. Ker smo tehniška šola in med 
drugim izobražujemo dijake za teh-
niški poklic z izvajanjem praktičnega 
pouka v šolskih delavnicah, smo bili 
prisiljeni tudi ta del izobraževanja 
prilagoditi in izpeljati na daljavo.
Za izvajanje praktičnega pouka na 
daljavo nismo dobili nobenih pripo-
ročil, temveč smo morali sami poi-
skati način, kako se najbolj približati 
dijakom, da bodo razumeli podano 
snov in jo lahko tudi uporabili. Znot-
raj kolektiva učiteljev praktičnega 
pouka smo se odločili, da bomo 
dijakom prikazali vaje, ki bi jih v 
normalnih pogojih pouka izvajali v 
šoli, v obliki video posnetkov. Video 
posnetkov ne bi uporabljali s sple-
ta, ampak bi jih posneli kar učitelji 
v šolskih delavnicah. Tako smo se 
prvi teden pouka na daljavo v parih 
sestali na šoli, določili smernice za 
posamezne module in začeli prip-
ravljati gradiva. Posnetki imajo sli-
kovni in zvočni zapis, kjer smo pri 
vsaki vaji sproti razlagali tudi učno 
snov. Ko smo posneli za nekaj šol-
skih ur gradiva, se nam je postavilo 
vprašanje, ali bodo dijaki te posnet-
ke pogledali in jih razumeli. Zato 
smo se dogovorili, da bomo vajo 
posneli še enkrat, vendar z napaka-
mi (nepravilnim postopkom dela), 
ki se iz izkušenj pri tem delu dosti-

krat zgodijo zaradi neznanja ali ne-
razumevanja. Ker ima več učiteljev 
v različnih oddelkih enake vsebine, 
smo prek programa TEAMS naredili 
kanal, pri katerem imamo vsi učitelji 
praktičnega pouka dostop do izbire 
video vsebin. Pri pouku na daljavo 
video vsebino prek spletne učilnice 
posredujemo dijakom, snov in temo 
vaje razložimo in pustimo video na 
ogled za določen čas nekaj dni. Nato 
video vsebino odstranimo in jo na-
domestimo s posnetkom, ki vsebuje 
napake. Ko dijaki pogledajo še video 
z napakami, nam morajo v določe-
nem času odgovoriti, kakšne napake 
so bile narejene in koliko je bilo teh 
napak. Na ta način lahko na neki na-
čin preverimo, ali so dijaki razumeli 
razlago in izvedbo vaje. S tem lahko 
preverimo petdeset odstotkov zna-
nja in razumevanja, drugih petdeset 
odstotkov pa je motorika, ki jo lahko 
dijaki dobijo izključno pri fizičnem 
stiku z napravami in orodjem. 

Zavedamo se, da ima vsako podjetje 
svoj način dela in za delo uporablja 
različna orodja. Če bodo naši dijaki 
po končanem šolanju vsaj približno 
pripravljeni in usposobljeni za delo 
na področju strojništva, avtostroke 
in mehatronike, s tem, da bodo poz-
nali orodje in stroje ter delovanje 
le-teh, smo naredili veliko. Prihodnji 
strokovnjaki pa se bodo tako ali tako 
učili skozi vso svojo delovno dobo. 

Izvajanje 
praktičnega pouka 
na daljavo

Na Tehniškem 
šolskem 

centru Maribor 
izobražujemo 

dijake in študente 
na področju 
strojništva, 

avtostroke in 
mehatronike. 

Piše: Branko Gregorc, Vodja 
šolskih delavnic TŠC Maribor
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STROJ KOLIČINA VREDNOSTI 
RM

brusilnih strojev 109 1.296.500

revolverskih stružnic 154 1.633.000

stružnic 478 3.555.000

avtomatov 63 1.236.000

pehalnih in skobelnih 
strojev

23 61.000

navadnih 
obdelovalnih strojev

59 451.000

strojev za izvlačenje 7 7.000

vrtalnih strojev 124 1.144.500

preciznih povrtalnih 
in rezkalnih strojev

12 120.000

rezkalnih strojev 183 1.470.000

kopirnih rezkalnih 
strojev

11 340.000

strojev za ozobčanje 115 1.118.000

različnih strojev, 
žag, stiskalnic, 
obdelovalnih strojev 
za pločevino in za les

128 345.000

VSEGA 1.466 12.777.500

Piše: mag. Nina Gostenčnik, arhivska 
svetovalka in namestnica direktorja 

Dragocen vir za proučevanje zgodovine TAM-a je tudi kronika, 
ki pojasnjuje najpomembnejše dogodke med letoma 1941 in 
1983. V seriji objav predstavljamo prepise iz Kronike TAM, kot 
so bili zapisani prvotno.

Cona Tezno 
nekoč

 DELOVNI STROJI V TOVARNI
Glede strojev in strojnih 
naprav, ki so bili v tej novo 
zgrajeni tovarni, obstojajo le 
še točni podatki po stanju na 
dan 1. 4. 1944, ko je bil izvr-
šen poslednji podrobni popis. 
Iz poznejših časov ni bilo zas-
lediti prav nekakega popisa ob-
stoječe opreme. Obstoječi se-
znam strojev per 1. 4. 1944 je 
vseboval tudi vse one stroje, 
ki so bili naročeni pri raznih 
zunanjih dobaviteljih in ki so 
bili ali delno ali pa tudi že v 
celoti plačani, pa do tega dne 
še niso prispeli v tovarno v 
Maribor. Nekateri teh naroče-
nih strojev so namreč pri vse 
bolj naraščajočem obsegu proi-
zvodnje že predstavljali ozko 

grlo v proizvodnih obratih. 
Zaradi ozkih grl v proizvodnji 
se je že pričelo zadrževati 
delo v nekaterih obratih in je 
že pretila nevarnost, da bi se 
onemogočila v bodoče po planu 
predvidena povečana proizvo-
dnja in izvrševanje iz meseca 
v mesec vse večjih naročil za 
potrebe vojnega letalstva.

Po specifikaciji, ki je bila 
sestavljena po stanju z dne 1. 
4. 1944 je bilo montiranih v 
tovarni VDM v Mariboru skupno 
že 1.466 raznih strojev, brez 
onih, ki so bili na potu ali 
morda celo že v skladišču, od 
katerih pa je bilo:

V TOVARNI LETA 1943

povezujemo uspešne
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STROJ KOLIČINA VREDNOSTI 
RM

brusilnih strojev 144 1.487.088

revolverskih stružnic 119 966.994

stružnic 189 2.028.915

avtomatov 35 768.810

pehalnih in skobelnih 

strojev

10 26.850

strojev za rezanje – 

navadnih

17 50.305

strojev za izvlačenje 9 7.884

vrtalnih strojev 76 553.432

preciznih povrtalnih 

strojev

6 60.000

rezkalnih strojev 88 1.235.624

strojev za brušenje in 

ostrenje orodja

61 90.500

brusilnih strojev in 

strojev za lepanje

14 42.000

različnih strojev, žag, 

obdelovalnih strojev 

za pločevino in 

stiskalnic

40 73.718

VSEGA 955 9.495.934

Glede na večje uspehe, ki jih je dosegalo mariborsko podjetje 
v proizvodnji letalskih delov, je pridobivalo na važnosti in tudi 
zato uživalo vso prioriteto pri realizaciji naročil za potrebne 
sodobnejše stroje. 

Celotni strojni park bi naj to-
rej pri polni obremenitvi zmo-
gljivosti proizvodnje ali pri 
polnem rednem, sicer poveča-
nem obratovanju podjetja štel 
preko 2.520 komadov različnih 
strojev, medtem ko je prvotno 
podjetje Flugtorenwerk pred-
videvalo v svojem planu kot 
najnujnejše le skupno število 
okrog 1.500 strojev. Kot smo 
že omenili, so bili montira-
ni stroji različnega porekla, 
pripeljani iz vseh mogočih oku-
piranih dežel, kljub temu pa je 
bilo največje število strojev 
vendarle iz Hamburg-a oziroma 
iz Zapadne Nemčije. Precejšen 
del strojev je pretrpel že več-
je ali manjše poškodbe pri bom-
bardiranjih, večkratni demon-
taži in ponovni montaži in pri 
transportu. Poleg tega so bili 
med njimi tudi stroji starej-
šega tipa in datuma, za katere 
pa so se že bili odločili, da 
jih bodo po možnosti še pred 
popolnim iztrošenjem zamenjali 
z novimi in sodobnejšimi stro-
ji. Zato pa bi se prav verjetno 
dokončno število strojev po 
izločitvi zastarelih in iztro-
šenih dokaj zmanjšalo. 

Glede na večje uspehe, ki jih 
je dosegalo mariborsko podje-
tje v proizvodnji letalskih de-
lov tako po številu kakor tudi 
po kvaliteti in glede na vse 
manjše možnosti proizvodnje v 
drugih podjetjih VDM koncerna 
radi neprestanega bombardira-
nja, je to podjetje pridobi-
valo na važnosti in tudi zato 
uživalo vso prioriteto pri re-
alizaciji naročil za potrebne 
sodobnejše stroje. Škoda je 
le, da ni bil sestavljen novej-
ši pregled obstoječih strojev 
vsaj ob koncu leta 1944 ali pa 
da bi bila vsaj ohranjena kar-
toteka strojev in naprav, ki 
se je vodila v tovarni. Pa tudi 
ta je bila povsem uničena in 
iz še preostale dokumentaci-
je je bilo kaj težko sestaviti 
pregled nad stanjem strojnega 
parka po osvoboditvi. 

Vzporedno z naraščanjem števi-
la strojev in strojnih naprav 
in rednejših dotokom proizvo-
dnega materiala pa se je mo-
ralo povečevati tudi število 
zaposlenega osobja tako v pro-
izvodnih obratih, kakor tudi v 
ostalih tehničnih in admini-
strativnih službah tovarne. 

Naročenih pa je bilo in že tudi 
sklenjenih pogodb za dobavo še 
sledečega števila in vrednosti 
strojev:

Več o zaposlenih sledi v 
prvi številki Kontakta leta 2021.



Miselne in praktične uganke 
se prepletajo s spoznava-
njem zgodovine in s težko 

izkušnjo kovinarskih delavcev, ki so 
med drugo svetovno vojno, v tesnih 
rovih 15 metrov pod zemljo, izdelo-
vali dele motorjev za okupatorjeva 
letala. Zgodbe, ki jih lahko začutite 
na lastni koži. 

Takoj, ko bo spet možno, bomo zače-
li zbirati prijave in rezervacije novih 
terminov. Sledite objavam na spletni 
strani Cone Tezno!

Adrenalinsko 
doživetje 

industrijske 
zgodovine

Podjetje EVRA d. o. o. in Zavod Cona Tezno sta v partnerskem 
projektu razvila adrenalinsko doživetje v industrijskih rovih 

Cone, ki je posebej primerno za delovne kolektive in vse druge, 
ki želijo ekipni duh preizkusiti v neobičajnih okoliščinah.
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Čas, ko naši podzemni rovi 
pogrešajo obiskovalce, smo 
izkoristili in naš kontejner 

preoblekli s pomočjo podjetja Print 
Kraft, ki prav tako domuje v Coni 
Tezno.

V njem smo uredili še prostore za tr-
govino in svoje izdelke preselili tudi 
na splet. 

Na spletni strani www.rovi-tezno.si 
tako odslej najdete tudi spletno tr-
govino, v kateri lahko kupite različne 
darilne bone, majice, kape, prisrčni-
ce, lončke, obeske, magnete, bloke, 
svinčnike, torbe in zaradi ukrepov 
nujno potrebne bandane. 

Podarite doživetje 
odslej tudi spletna trgovina

(foto: Maja Vintar)
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Vsako jutro imate dve možnosti:
še naprej spati in sanjati

ali se zbuditi in iti svojim sanjam naproti.

Izbira je vaša!
Ne odlašajte!

Vaša priložnost se lahko pojavi vsak hip.

Pogumno stopite v leto 2021!

Kolektiv Cone Tezno


