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Vonj po pomladi
že polni naša čutila!

E

li še eno priložnost na nasledpidemija pa kar lomasti
njih volitvah, ko bo epidemija
dalje. Kako se nanjo odmimo, avtoritarno vodenje z
zvati, da bi bila zaradi
grožnjo represije, občutek tesnujno spremenjenega načina
nobe, pa bo ostal. Ne zaradi žeprihodnjega življenja sprejeta
lje po povezovanju, bolj zaradi
kot blagoslov usode in ne samo
naklonjenosti volivcev, ki bodo
kot kladivo?
zapustili notranje načete pridKaj vse se nam je že letos odvrružene stranke vladne koalicije.
telo? Trump je nazadnje uradno
Gorazd Bende,
Upam, da bodo ljudje izbrali tisle priznal poraz, sebi in svojim sodirektor PPC Tezno
te, za katere bodo čutili, da narodu
mišljenikom pa ga gotovo ne bo niponujajo roko in se zahvalili vsej vekoli. Z njim je odšla tudi »naša« Melateranski politiki, ki nas ni sposobna ponija, gotovo najlepša, najbolj elegantna,
peljati v izzivov polno negotovo prihodnost;
atraktivna lupina na mestu prve dame ZDA
umakniti jo, da lahko v kotu mirno prežvekuje pred»ever«. Novi ameriški predsednik Biden gotovo v
in potranzicijske travme.
primerjavi s predhodnikom prinaša ponovno dostojnost
Enkrat bo treba preseči narodovo razdvojenost, že pravo
v politiko, bolje v komunikacijo, če bo ta potrjena tudi v
sovraštvo. Šli smo predaleč, preko ravni, ki jo še lahko
dejanjih, pa je še prezgodaj napovedati. Ugled in položaj
strpno obvladamo. To je naloga mlajših generacij, ki ne
prve svetovne velesile v svetu je bil s Trumpom nepoprasmejo biti prepojene s strahom, saj bodo kasneje kot žrtve
vljivo zapravljen.
močneje zaznamovane s krivdo, da so to zastrupljanje s
Da bi se kdo zavzemal za dostojnost v politiki, tega že dolstrani starejših dopuščale in sprejemale. Vsaka čast našim
go ni zaznati tudi pri nas. Samoimenovana koalicija ustavdijakom, ki so protestirali za (šolo) in ne proti. Verjamem,
nega loka, KUL, je neslavno pogorela pri poskusu prevda do nasilnih korakov ne bo prišlo, saj je vedno na križizema oblasti. Ko so predstavniki opozicijskih strank po
šču človeških zablod na koncu potreben stisk roke.
dolgotrajnem mečkanju vložili nezaupnico aktualni vladi,
Razumevanje sedanjosti narekuje spoznanje, da je temelj
se je že vedelo, da dovolj glasov poslancev ne bodo zbrali.
pri upravljanju države sodelovanje, solidarnost. Če nič
Pred tajnim glasovanjem so trkali na vest poslancev. Dejadrugega, nas je pandemična življenjska situacija naučila,
nje iz obupa. Pozivanje na vest politikov je zadnje dejanje,
da ne samo razum, odprta glava, tudi odprto srce je potki lahko uspe. Tistih iz poslanskih vrst, ki podpirajo oblast,
rebno, da se lahko izide iz »dobe covida«, zmanjšajo brazbolje sebe, je praviloma večina.
gotine, ki jih bo epidemija gotovo pustila na narodovem
Očitki vladi niso kar neki konstrukt brez osnove, vendar ne
telesu. Na novo bo treba aktualizirati pristope izvajanja.
delujejo prepričljivo, ker nam ob rušenju sedanjega konVsak je imel v krizi vsaj nekaj svetlih dni, trenutkov. Na teh
cepta vladanja opozicijska koalicija ni ponudila nič novelastnih pozitivnih izkušnjah je treba graditi. Tudi v gospoga. Ni dovolj, če naštevaš, kaj vse je narobe, ni zastavljeno
darstvu vemo, da so za glavne težave rešitev ljudje in ne
najbolje, opozarjanje na nekatere maligne komentarje na
samo tehnologija.
Twitterju … Umanjkala jim je programska alternativa, proŠe veliko bo potrebno, da se ponovno dvignemo in na
gram, kako bi sami delali drugače. Tudi čas za revolt je bil
vprašanje: »Kdaj nam bo bolje?« ne pride odgovor: »Nam
nespretno izbran, v epidemičnem, izrednem času, ki kliče
je že bilo.« Sicer pa, vonj po pomladi že polni naša čutila.
po združevanju narodovih potencialov. Mogoče bodo ime-
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Novičke

AED mreža
Donacija Petrinja
Verjetno je vsem znano, da je lani v
decembru hrvaško Petrinjo prizadel
močnejši potres. Prebivalci so
izgubili svoje domove in v trenutku
ostali brez vsega. Tudi v coni Tezno
smo se odločili pomagati. Na
pobudo in izvedbo Milana Novaka je
Zavod PPC Tezno januarja v Petrinjo

dostavil
kamion
gradbenega
materiala. Kmalu ponovimo in
razširimo akcijo ter k sodelovanju
povabimo vse subjekte iz Cone
Tezno.
Avtor fotografij: Milan Novak

cone Tezno

Prva pomoč, zgodnja prepoznava
nenadnega srčnega zastoja, hitro
ukrepanje s klicem na pomoč,
ReCo112,
temeljni
postopki
oživljanja in uporaba avtomatskega
defibrilatorja (AED) so ključni
za preživetje bolnika. Glede na
raziskave se 80 % srčnih zastojev
zgodi na javnih mestih in so prvi
reševalci na mestu vedno laiki
– očividci. Pri srčnem zastoju se
preživetje v primerjavi s tistimi
bolniki, ki se jih ne oživlja, izboljša
za tri- do petkrat. Izrednega pomena
je tudi hitra defibrilacija.

Oživljanje je tekma s časom
in vsaka sekunda šteje
Pri odraslih je najpogostejši vzrok
srčnega zastoja smrtno nevarna
motnja srčnega ritma, to je fibrilacija
ventriklov (migetanje prekatov), ki jo
lahko prekinemo le z defibrilacijo.
Vsaka minuta, ki jo zamudimo pri
defibrilaciji,
zmanjša
možnost
preživetja za okoli 10 %.

Mreža defibrilatorjev
cone Tezno
AED je namenjen laikom, ki naj
ne oklevajo, ko človek potrebuje
pomoč. Defibrilator je varna naprava
in sama prepozna srčni ritem. Vaša
naloga je, da čim prej najdete
najbližji
defibrilator,
namestite
elektrode in defibrilator vključite.
Le-ta vas bo nato usmerjal.
Na spletni strani www.conatezno.
si/aed smo
pripravili
mrežo
defibrilatorjev cone Tezno. Kliknite
na splet, poglejte karto. Kdo ve,
morda bomo tako kdaj komu skupaj
rešili življenje.

Rubriko ureja: M. V.
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V spomin
Bracu Zavrniku
Piše: Gorazd s sodelavci Cone Tezno

Poslovili smo se od našega dolgoletnega glavnega
urednika glasila Contact prijatelja Braca Zavrnika.

N

e bi si drznil opisovati njegove bogate življenjske poti,
od popotovanj od bosanskih
hribovskih brezpotij, močnih vtisov s
črne celine do bivanja in čutenja z
verstvi izpod strehe sveta, Himalaje.
Vse to se je zrcalilo v njegovih delih,
člankih, intervjujih, kolumnah, zbornikih, publikacijah, knjigah. V osebnem spominu, vezanem na druženje
v zadnji tretjini njegovega življenja,
bi omenil njegovo, zanj značilno
držo; preudarno umirjenost, zanimanje za odseve in odmeve sveta,
spoštovanje tradicionalnih vrednot,
bogastvo v dialogu. Nikoli ni bil
besedno agresiven, nič klišejski, le
širok. Da, bil je tudi kritičen, a nič
žaljiv, vselej na pozitiven, konstruktiven način.
Kot novinar je na svoje pisanje doživel veliko odmevov, ker je hotel
povedati resnico. Ta ima resnično
več obrazov, tako njegova resnica,
kadar je pisal o aktualnih krivicah,
političnih pritlehnostih, ni bila vsem

povšeči. Zagovornik zdravega načina
življenja, plemenit v odnosu do vseh
živih bitij, ljubitelj in častilec lepot
narave, spoštljiv, skratka, res dober.
Bracov odhod nas pušča ranljive.

Zagovornik
zdravega načina
življenja, plemenit
v odnosu do vseh
živih bitij, ljubitelj
in častilec lepot
narave, spoštljiv,
skratka, res dober.

povezujemo uspešne

Sam bom pogrešal veličino duha, ki
se je pokazala v razpravah na štiri
oči ali v manjši družbi. Kar dobro je
bilo treba nabrusiti možgane, če si
želel z njim hoditi vštric. Obljube, da
ga bom peljal, ko bo sonce dodobra
ogrelo zemljo, do Jožeta (Protnerja)
in bomo, kot običajno, kramljali ob
kapljici rujnega, žal ne bom mogel
izpolniti. Tako kot pred šestnajstimi
leti, ko se nam je ob svežini renskega porodila ideja o zasnovi glasila
Cone Tezno.
Ni bil svetnik, kar pa tudi ni pogoj,
da se odpluje v večnost. V to je verjel, zato naj mu človeška smrt da še
večjo moč kakor življenje. Naj mu
onkraj stopinje nikoli ne zastanejo.
Še enkrat hvala in srečno pot, Braco.
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Cona Tezno
se širi proti jugu
Pripravila: Mestna občina Maribor

Mestna občina Maribor je pridobila sredstva za gradnjo
ceste K5-K8, ki bo južno od Perhavčeve ulice zagotovila
dostop do več kot 3,5 hektarja zemljišč za gradnjo
proizvodnih, skladiščnih in poslovnih prostorov.

P

oslovno-proizvodna Cona Tezno meri več kot 108
hektarjev, vendar je zasedena le slaba polovica
njene površine. Na območju nekdanjega Tama je v
zadnjih letih že precejšnja prostorska stiska. Cona bi se lahko širila, prostora je dovolj, tudi povpraševanje po zemljiščih za gradnjo je precej živahno. Vendar južno od Perhavčeve ulice ni ne cest ne komunalnih vodov. Mestna občina
Maribor je zato prisluhnila potrebam cone in interesom
investitorjev ter sklenila območje urediti in omogočiti nadaljnji razvoj tega tradicionalno gospodarskega območja.
Prvi korak k širjenju cone je izgradnja pomembne nove povezovalne ceste z vso komunalno in energetsko infrastrukturo, na katero se bodo lahko novozgrajeni objekti navezovali. Na začetku februarja je občina za izgradnjo te ceste,
ki je v prostorskih načrtih poimenovana Cesta K5-K8, pridobila skupno 1.312.064 evrov sofinanciranih
sredstev. To je v investiciji, ki je ocenjena
na nekaj manj kot 1,6 milijona evrov,
zelo pomemben delež. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo
kot prispevek Evropske unije
pridobili 984.048 evrov in iz
državnega proračuna kot nacionalni prispevek še dodatnih
328.016 evrov.

zemljine, ki jih prerašča zelenje, je ponekod debelo celo
več kot osem metrov. Zato je bilo treba najprej opraviti
preiskave tal in ugotoviti, kakšne vrste odpadki so tam,
nato pripraviti tehnično in projektno dokumentacijo ter
pridobiti dovoljenje za gradnjo in na koncu pripraviti še
investicijski dokument. Priprave na projekt je vodilo Javno
podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Maribor.
V skladu z odločitvijo o financiranju mora biti operacija
končana do konca tega leta. Cona Tezno bo tako kmalu
bogatejša za novo javno cesto, morda najpomembnejšo
doslej, saj bo zagotovila možnost za njeno širitev. Cesta bo
dolga 240 metrov in široka 19 metrov ter bo seveda imela
tudi površine za pešce in kolesarje ter zelenice. S to cesto bo zagotovljen dostop do več kot 3,5 hektarja zemljišč
za gradnjo proizvodnih, skladiščnih in poslovnih prostorov ter možnost za priključitev teh novih
objektov na sodobno javno komunalno-energetsko infrastrukturo.

Da se bo lahko gradnja začela, bo treba najprej odstraniti nakopičene odpadke z več
kot treh hektarjev površin.
Območje je namreč zasuto
z na tisoče ton odpadkov, ki
so se na njem kopičili že desetletja; nasutje odpadkov in
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Kmalu po začetku gradnje
bo Mestna občina Maribor
začela prodajati zemljišča
podjetjem. V nekaj letih
bo Cona Tezno še dostopnejša, saj pod vodstvom Direkcije RS za
infrastrukturo potekajo
tudi priprave na gradnjo
podvoza pod železniško progo na Ledini, na
zahodnem robu cone.

»Najboljše
ali nič«
Pogovarjali smo se z direktorjem podjetja
gospodom Frankom Streicherjem.

Piše: Maja Vintar

Šestnajst let uspešnega dela Starkoma na
globalnem avtomobilskem trgu.

Dolgoročno je
kakovost izdelkov
in storitev vedno
tista, ki nagrajuje
- tako nas, kot
naše kupce
in poslovne
partnerje.

Podjetje Starkom je bilo ustanovljeno 13. junija 2005 kot skupno podjetje med družbo Daimler in podjetjem Unior za proizvodnjo rezervnih
delov za vozila Mercedes Benz. Tako
je bilo vse do leta 2012, ko je Daimler AG odkupil celoten lastniški
delež in je Starkom, proizvodnja in
trgovina d. o. o. postal 100-odstotno hčerinsko podjetje uglednega
nemškega koncerna, po vsem svetu
bolj prepoznavnega po avtomobilski
blagovni znamki Mercedes-Benz in
katerega središče je v mestu Stuttgart. Podjetje se je razvilo v serijskega dobavitelja vgradnih komponent
podvozja za vozila Mercedes Benz,
povečevalo svoje prihodke in število zaposlenih ter svoje poslovanje v
zadnjih letih s prvotne lokacije, razširilo še v sosednjo proizvodno halo
v lasti Cimosa, kjer imajo v najemu
že okoli 11 tisoč kvadratnih metrov.
Konec lanskega oktobra so izvedli
nakup proizvodne hale, saj so bili
vsa leta najemnik v proizvodnih prostorih Unior d. d.
Vse to in še globalna pandemična
kriza, precej izrazna tudi v avtomobilskem sektorju, so razlogi, da vam
podjetje in njihove namere tokrat
predstavljamo malo širše.
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SERIJSKI DOBAVITELJ VGRADNIH
KOMPONENT ZA VOZILA
MERCEDES-BENZ
Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja drugih delov in opreme za
motorna vozila.
»Naša proizvodnja poteka v mednarodnem sodelovanju z našimi
sestrskimi podjetji, kjer vsi uporabljamo enako opremo in tehnologije. Na
ta način imamo dostop in možnost
uporabe najmodernejših tehnologij,
kot je na primer tehnologija laserskega hibridnega varjenja. Po drugi strani pa se zaradi te povezanosti soočamo s stalno konkurenčno primerjavo
v smislu učinkovite in gospodarne
proizvodnje,« razlaga direktor Frank
Streicher.
KAKOVOST IZDELKOV IN
STORITEV NAGRAJUJE
»Mercedesovo vodilo je ˝Najboljše
ali nič˝. To nas motivira in od nas
zahteva, da si dnevno prizadevamo za
doseganje najvišje kakovosti, tako pri
nas samih, kot tudi pri naših poslovnih partnerjih. Naš cilj so nadzorovani vrhunski rezultati, zaradi katerih
imamo v sistemu na vseh področjih
delovanja, od vodenja, nabave, do
proizvodnje in logistike, uvedene in
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Konec lanskega
oktobra je
podjetje izvedlo
nakup proizvodne
hale.
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NJIHOVI IZDELKI SO VGRAJENI V NASLEDNJE AVTOMOBILE:
Prednji nosilec – razred C, E in GLC
certificirane naslednje sisteme: IATF
16949 – sistem vodenja kakovosti,
avtomobilska industrija (serijska
proizvodnja), VDA 6.3. – vodenje procesnih presoj in DIN 2303, DIN 38342 – zagotavljanje zahtev glede kakovosti varjenja kovinskih materialov.
Samo tako lahko na dolgi rok zadovoljimo naše kupce in smo uspešni,« še
dodaja direktor.

OKOLJSKO ZAVEDNO PODJETJE
Temeljno načelo podjetja Starkom
so odgovornost do varovanja okolja,
preprečevanje negativnih vplivov
na okolje, skladnost z zahtevami
zakonodaje in nenehno izboljševanje na področju varstva okolja.
Vzpostavljen in certificiran imajo
sistem ravnanja z okoljem v skladu
s standardom ISO 14001, ki zagotavlja učinkovit nadzor, zmanjševanje
škodljivih vplivov na okolje, racionalizacijo porabe virov, spodbujanje
trajnostne proizvodnje in potrošnje
ter zamenjavo snovi, ki škodljivo
vplivajo na zdravje ljudi in okolje. Že
drugo leto zapored uporabljajo za
proizvodnjo samo zeleno električno
energijo.

Zadnji nosilec – razred C, E in CLS

Del proizvodnje sestavlja tudi zahtevno ročno varjenje celotnega podvozja za vozila
Mercedes-Benz G- razreda:

povezujemo uspešne

V Starkomu v manjšem obsegu preoblikujejo še pločevino in proizvedene izdelke tudi operejo ter z mehanskimi obdelavami proizvajajo sestavne dele za
7-stopenjski avtomatski menjalnik.

povezujemo uspešne

ZAPOSLENI BISTVENO
PRISPEVAJO K DOSEGANJU CILJEV
IN RASTI PODJETJA
»Delovno okolje v Starkomu se je v
zadnjih letih precej spremenilo. Kjer
smo pred 10 leti še ročno varili, danes
iz ekonomskih, kvalitetnih in ergonomskih razlogov uporabljamo skoraj na vseh področjih samo še varilne
robote. Naše varilne linije so visoko
avtomatizirane in temu ustrezno tudi
kompleksne, kar od naših zaposlenih
zahteva vedno višjo usposobljenost
in kvalificiranost. Veliko vlagamo v
razvoj naših zaposlenih in zaposlene
tudi sami usposabljamo. Poleg strokovnega znanja, kot je programiranje
robotov, je za nas zelo pomembno
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Letni promet in število zaposlenih v obdobju 2015–2019

tudi razumevanje procesov, strukturiran pristop k reševanju problemov in
predvsem timsko delo. V tako zahtevnem okolju je pomembno sodelovanje vseh deležnikov, zato gradimo na
dolgoročnem sodelovanju in dobrih
medosebnih odnosih, ki prispevajo
k učinkovitejšemu delu ter večjemu
zadovoljstvu zaposlenih,« pojasnjuje
direktor.
Zanimajo jih ljudje različnih profilov,
saj so prepričani, da lahko vsakega
motiviranega zaposlenega usposobijo za kakovostno delo. Zaposlujejo strojne tehnike, oblikovalce
kovin, varilce, inženirje elektrotehnike, strojništva in ljudi s številnimi
drugimi poklici.
»Trenutno iščemo nove sodelavce z znanji in usposobljenostjo za
upravljanje in programiranje robotov
za naše nove linije za vozila Mercedes Benz C razreda in AMG različice
E in GLC razreda. Da bi bili trajnostno
uspešni, si prizadevamo, da naše zaposlene dolgoročno obdržimo in razvijamo, zato nam je zelo pomembno
medsebojno spoštovanje in odprta
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korporacijska kultura. Sistematično
skrbimo za varnost in zdravje naših
zaposlenih, v zadnjem letu še s številnimi dodatnimi ukrepi zaradi pandemije korona virusa,« o izzivih s kadri
razlaga Streicher in dodaja: »Zavedamo se, da uspeh ne pride čez noč
in je odvisen od različnih dejavnikov.

“Zavedamo se,
da z vlaganjem
v zaposlene ne
izkazujemo le
odgovornosti
do sodelavcev,
temveč tudi
odgovornost do
širšega okolja.”
Frank Streicher

povezujemo uspešne

Eden izmed njih so tudi poslovni partnerji. Skozi leta smo razvili kar nekaj
zanesljivih sodelovanj s poslovnimi
partnerji v mariborski regiji. Tudi
sodelovanje s Cono ocenjujemo kot
konstruktivno in veseli nas, da prisluhnejo našim potrebam.«
Na koncu pogovora sledi zahvala
direktorja Franka Streicherja, ki še
dodatno podkrepi dejstvo, da so
zaposleni v podjetju ključnega pomena: »Na lokaciji v Mariboru me
navdušuje v prvi meri prizadevnost
in fleksibilnost naših zaposlenih, ker
s takim pristopom lahko gradimo na
naši prihodnosti. Ob tej priložnosti bi
se iskreno zahvalil vsakemu posameznemu starkomovcu za doprinos k dosežkom podjetja. Veselim se nadaljnjega sodelovanja in prepričan sem,
da nam bo skupaj uspelo. HVALA.«

Bistvena sta
strateško načrtovanje
in fleksibilnost
Piše: M. Š.

Začetki podjetja segajo v leto 1990, ko sta brata Sandi in Tomaž
Boh ustanovila podjetje BTS Company. Danes je podjetje
ponosno na 30-letno tradicijo v slovenskem prostoru.

N

jihova glavna dejavnost je
ponudba in prodaja rezilnega, merilnega orodja, CNC-obdelovalnih strojev in robotov.
Podjetje ima 101 zaposlenega, ki
kupcem nudijo celovite rešitve na
področju strojne obdelave, robotike,
servisiranja in svetovanja.
Pogovarjali smo se z vodjem poslovne enote Maribor Damijanom
Krajncem, ki pravi, da je stopnja

avtomatizacije in robotizacije v Sloveniji v porastu, a še vedno nižja kot
na razvitih industrijskih trgih. »Prednost industrijsko razvitih držav je
predvsem v večjem bruto družbenem
proizvodu in večji dodani vrednosti na zaposlenega. Največ možnosti
razvoja slovenskih podjetij vidimo v
boljši organiziranosti, strateškem načrtovanju in uvajanju novih tehnologij,« meni Krajnc. Največji odjemalci
njihovih orodij, strojev in tehnologij

so podjetja v kovinsko-predelovalni industriji. Znotraj tega segmenta
so glavni poslovni partnerji in kupci znotraj avtomobilske industrije,
strojegradnje in orodjarstva.
Na lokaciji Cone Tezno se nahaja
veleprodajna tehnična trgovina z
'demo centrom', oddelkom varjenja
tračnih žag in skladiščem. »Prednost
naše lokacije je v tem, da imamo veliko svojih kupcev že v Coni. Hkrati

Trenutno je podjetje vključeno v vse večje projekte pri svojih kupcih
znotraj avtomobilskega segmenta, ki so povezani s prihajajočo
proizvodnjo električnih vozil.

BTS COMPANY V CONI TEZNO

- veleprodajna tehnična trgovina z 'demo centrom',
oddelkom varjenja tračnih žag in skladiščem

povezujemo uspešne

DAMIJAN KRAJNC,

vodja poslovne enote Maribor
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SODELAVCI

VARJENJE
tračnih žag

tukajšnja lokacija pomeni, da imamo
vse svoje kupce, s katerimi sodelujemo iz svoje poslovne enote Maribor
(Štajerska, Prekmurje), znotraj radija
cca. 50 kilometrov. V mariborski poslovni enoti nas je zaposlenih sedem
ljudi, od tega nas je pet vpetih v prodajo in svetovanje, dva pa v segment
varjenja tračnih žag in skladiščnega
poslovanja. V Coni Tezno si želimo
predvsem bolj vzdrževano in urejeno cestno infrastrukturo, predvsem z
vidika neoviranega dostopa do parkirišč in skladiščnih prostorov,« pojasnjuje Krajnc.
Trenutno je podjetje vključeno v
vse večje projekte pri svojih kupcih
znotraj avtomobilskega segmenta,
ki so povezani s prihajajočo proizvodnjo električnih vozil. Prisotni
so tudi v segmentu strojegradnje,
ki zanje neposredno ali posredno
predstavlja skoraj polovico poslovnih partnerjev – kupcev.
Ob nastali situaciji, pandemiji koronavirusne bolezni Covid-19, je podjetje BTS Company takoj sprejelo
določene ukrepe in jih v minulem
letu stalno nadgrajevalo in izboljševalo. »V kar največji meri smo uvedli
delo od doma. Povečali smo število
on-line izobraževanj z našimi do-

13

mariborske enote BTS

bavitelji. Na enak oziroma podoben
način smo svoje tehnično svetovanje,
prodajo in obveščenost o novostih še
bolj približali svojim kupcem,« pojasni Krajnc in dodaja: »V zadnjem času
veliko dejavnosti nadgrajujemo tudi
s spletno trgovino B2B za podjetja.
Prav v tem času začenjamo poskusno

poslovanje s prvimi strankami. V tem
koronskem obdobju smo spoznali, da
moramo biti fleksibilni, se hitro odzvati na spremembe, organizacijsko
delovati na najvišji ravni, pravilno
strateško načrtovati, nenehno uvajati nove tehnologije in jih kakovostno
implementirati.«

“V tem koronskem
obdobju smo
spoznali, da moramo
biti fleksibilni,
se hitro odzvati
na spremembe,
nenehno uvajati
nove tehnologije
in jih kakovostno
implementirati.”

Vizija podjetja BTS Company je, da bi
bili vsako leto boljši, kar jim uspeva
že 30 let. »Vodstvo podjetja nam vsako leto pripravi načrte, cilje, da zagotavljamo kontinuirano rast podjetja
in povečujemo zadovoljstvo kupcev.
Zaposleni v podjetju v sodelovanju s
svojimi dobavitelji, inovativnostjo ter
kakovostnim in odgovornim delom
poskrbimo za realizacijo. Kot vodja
poslovalnice BTS Company, poslovne
enote Maribor, moram priznati, da
imata naša direktorja razumevanje
tudi za naše zasebno življenje. Delovni čas in pogoje dela imamo zagotovljene s pogodbo in jih tudi vsi spoštujemo. Vendar je res, da si moram tu
in tam odtrgati del svojega prostega
časa zato, ker želim zadovoljiti svoje
kupce in v najkrajšem času ugoditi njihovim zahtevam. Sicer sem v podjetju
že dvajset let in sem se v tem obdobju naučil, kako uspešno uskladiti poslovno življenje z zasebnim,« razloži
Krajnc.

Damijan Krajnc
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Zavod PPC Tezno kot
agregator interesov
v Coni Tezno
Piše: Milan Novak

Evropska unija je leta 2018 sprejela energetsko
reformo: sveženj Čista energija za vse Evropejce. Dobili
smo nove direktive o energiji iz obnovljivih virov.

P

cone Tezno omogočili uporabo in
soudeležbo v sodobnih energetskih
rešitvah, ki bodo temeljile na zeleni
preobrazbi energetike.

Pred nami je desetletje energetske
revolucije.
Zavod
poslovno
proizvodna cona Tezno (Zavod
PPC Tezno) ni le pripravljen na
spremembe, ampak jih želi tudi sam
krojiti. Zavod PPC Tezno na področju
cone Tezno izvaja naloge upravljanja
z
energetsko
in
komunalno
infrastrukturo, zagotavlja potrebe
energetske oskrbe, deležnike cone
Tezno informira o novostih, ki
vplivajo na bivanje v coni Tezno,
povezuje in izvaja promocije,
vse
z
namenom
dvigovanja
kakovosti bivanja. Pokazalo se je,
da je prav povezovanje poslovnih
subjektov v interesne skupnosti
najučinkovitejše.
Sprejeli
smo
skupno odločitev, da bomo po
metodi step-by-step deležnikom

Dejavnosti energetike, vzdrževanja
in storitev s tega področja želimo
čim bolj povezati s skrbnim
načrtovanjem okolja, s smotrnim
umeščanjem dejavnosti v prostor
in na ta način doseči zadovoljivo
obvladovanje vplivov na okolje.
V ta namen sodelujemo z
zainteresiranimi
investitorji
in
skupaj snujemo strategijo razvoja
cone Tezno. Zavedamo se, da
takšni cilji potrebujejo razvoj
inovacij, naprednih rešitev in
celovito prostorsko načrtovanje
ter obravnavo zmogljivosti pri
načrtovanju
področij
energije,
mobilnosti in okolja. Potrebujejo
jasno zastavljeno okoljsko politiko,
ki ji bodo sledili energetski,
mobilnostni akcijski načrti, programi
dejavnosti. Potrebujejo odgovorno

oleg teh ciljev sledimo tudi
nacionalnim ciljem o izpustih
toplogrednih plinov v sklopu
Okvirne konvencije ZN o podnebnih
spremembah (UNFCCC).

povezujemo uspešne

in energetsko učinkovito ravnanje
z odpadki, napredno proizvodnjo
električne energije. V ta namen bo v
coni Tezno oblikovana platforma za
povezovanje med organizacijami EU,
razvojnimi agencijami, znanstvenoraziskovalnimi
institucijami,
inštituti, zbornicami, za sodelovanje
z lokalnimi skupnostmi in deležniki
cone Tezno.
Cona Tezno bo postala središče
uporabe,
uresničitve
tehničnih
rešitev na področju obnovljivih virov
energije (OVE). Pripravljamo tako
imenovano CT energetsko skupnost
OVE. V Zavodu PPC Tezno bomo
pripravili koncept TEK (Trajnostnega
energetskega kroga – sonce,
energetska
skupnost,
baterija,
polnilna infrastruktura, poslovni
modeli, mobilnost …) za Cono Tezno.
Pomemben segment koncepta TEK
sta mobilnost in prevoz: potencialno
zmanjševanje prometa, spodbujanje
javnega prevoza, analiza in razširitev
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pešpoti in kolesarskih mrež, uvedba
najema električnih koles in vozil.
V platformo CT energetska skupnost
OVE bodo povabljeni lastniki
zemljišč, stavb za postavitev
sončnih elektrarn, lastniki prostorov
za akumulacijske enote, potencialni
odjemalci na ta način proizvedene
zelene energije, investitorji v TEK, ki
bodo, ne glede na njihovo lokacijo
v coni Tezno, lahko dostopali do te
energije iz katere koli v coni Tezno
postavljene enote. Povabljeni bodo
izvajalci sistemov OVE, ki bodo
lahko s svojimi že pridobljenimi
izkušnjami iz prejšnjih projektov
prispevali k optimalno zastavljenim
tehničnim rešitvam.

Pred nami je
desetletje
energetske
revolucije.
Zavod poslovno
proizvodna
cona Tezno ni le
pripravljen na
spremembe, ampak
jih želi tudi sam
krojiti.

Zakonodajni sveženj Čista energija
za vse Evropejce predvideva

uvajanje prožnosti na področjih rabe,
proizvodnje in shranjevanja energije.
Pri tem gre za dejavno vključevanje
vse večjega števila odjemalcev,
ki bodo s svojim prostovoljnim
sodelovanjem dejavno sooblikovali
trg. Energetski sistem, v katerega
so integrirani najrazličnejši viri in
odjemalci, so medsebojno povezani
z uvedbo sodobne digitalizacije.
Odjemalci
polno
izkoriščajo
povezljivost, komunikacije, analitiko
in digitalizacijo, operaterji na
temelju medsebojne koordinacije
v
realnem
času
izkoriščajo
digitalno infrastrukturo, s pomočjo
avtomatizacije blažijo spreminjajoče
se
vzorce
odjema
in
tako
zagotavljajo zanesljivo obratovanje
sistema. Cona Tezno bo neposredno
vključena v ta sistem. Takšna bo
cona Tezno v prihodnje.

Rubriko ureja: M. V.
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Gospodarstvo se
ne more odzvati čez noč
Kriza zaradi epidemije koronavirusne bolezni Covid-19 je pošteno
zaorala in v podjetjih pustila precej
globoke brazde. Pri Štajerski go-

spodarski zbornici in pri Območni
obrtno-podjetniški zbornici Maribor
smo preverili, kako se njihovi člani
spopadajo s krizo in v kolikšni meri

ZAHTEVNA, A (ŠE) NE
ALARMANTNA SITUACIJA
Tako kot med splošno javnostjo je
tudi v gospodarstvu nepredvidljivost tista, ki najbolj obremenjuje.
Gospodarstvo se ne more odzvati
čez noč, včasih so potrebni tedni
za ponovni zagon. Velika težava je
predvsem pri MSP, ki jih je v regiji
absolutno največ, saj številnih dejavnosti, ki jih velika podjetja opravljajo, le-ta ne morejo. Kot primer:
velike trgovske verige lahko potrošnikom ponudijo stvari, ki jih sicer
prodajajo tudi male trgovine, ki ne
smejo poslovati.

gospodarske zbornice kot zelo uspešno ocenilo 51 % sodelujočih,
nadaljnjih 40 % pa kot delno uspešno. Ponosna sem na tak rezultat in
v prihodnje bomo nadaljevali delo
v začrtani smeri, predvsem bomo
naredili vse za povezovanje, informiranje in komuniciranje članov z
zbornico in med njimi.
mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica ŠGZ

Podjetja so, kot se je pokazalo v raziskavi Barometer, ki smo jo izvedli
med člani, pogosto (kar 58 % vprašanih) koristila nadomestilo za čakanje delavcev na delo in tudi druge
ukrepe, ki so omogočali, da ni prišlo
do večjih odpuščanj. Pokazalo se je,
da je situacija sicer zelo zahtevna,
pa vendar, tudi zaradi nadomestil in
subvencij države, še ni alarmantna.
70 % podjetij je sicer poudarilo, da
imajo padec naročil, večinoma med
10 in 30 %.
Skozi Barometer je delo Štajerske
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so koristili ukrepe Vlade. Zanimalo nas je tudi, čemu bosta zbornici
posvečali pozornost v letu 2021.

VEČINA PODJETIJ
SE BORI, SO PA
TUDI SVETLE
IZJEME
Situacija, ko država z odlokom prepove delo in odredi zaprtje dejavnosti, je bila edinstvena ter velik
šok za naše podjetnike in obrtnike. V
zbornici smo podjetjem na voljo za
svetovanja, hkrati pa sodelujemo pri
pripravi protikoronskih ukrepov, pri
čemer z jasnimi stališči glede težav
s terena vseskozi zagovarjamo vse
vrste pomoči gospodarstvu, tako za
zaposlene, ki so ostali doma na čakanju na delo, kot za podjetnike in
obrtnike, ki so jih pestile težave s
plačevanjem fiksnih stroškov, kreditov in drugih stroškov v obliki materiala, pokvarljivega blaga in zalog. V
zbornici pomagamo podjetjem pri
koriščenju ukrepov, spoprijemanju
s težavami z zapiranjem in odpiranjem gospodarskih subjektov pa
tudi pri neživljenjskih pogojih ter
vseh možnih oblikah testiranja in izdajanja karantenskih odločb. Vesela
sem, da imamo tudi svetle zgodbe in
podjetja, ki se kljub vsem težavam
uspešno spopadajo s krizo. Nekatera, predvsem proizvodna podjetja, v
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Vročena večina
odpovedi
Vodstvo tovarne Cimos
se drži dogovorov.

tem času tudi zaposlujejo. Gostinci,
ki so sicer med najbolj prizadetimi,
se preusmerjajo v dostavo in prevzem.
Letos bomo v zbornici na področju
vseh finančnih državnih spodbud
preusmerili vse moči v podporo
podjetjem pri prijavi in svetovanju
glede razpisov, vavčerjev in ukrepov.
Na evropski ravni pa smo v mariborski ekipi uspešno izvedli dogodek
DIGITHON v okviru projekta BE READI ALPS za pomoč zrelim podjetjem
v panogi turizma.
Leonida Polajnar,
Direktorica OOZ Maribor

C

imos je pred zdaj že
skoraj štirimi leti prevzela
italijanska skupina TCH.
Podjetje Cimos d. d. od takrat vodi
Gino Berti. Kazalo je že, da se je
družba začela pobirati, vendar je
med epidemijo koronavirusne
bolezni Covid-19, ki je dodatno
močno prizadela avtomobilsko
industrijo, še bolj zašla v težave.
Tovarna in livarna avtomobilskih
delov Cimos v Mariboru je svojo
proizvodnjo ustavila formalno
lani 18. septembra. Kot je vodstvo
navedlo takrat, naj bi bile razlog
za zaprtje težave, ki so povezane
z zaustavljanjem gospodarstva
zaradi
novega
koronavirusa,
in nasploh težavno stanje v
avtomobilski industriji. Vodstvo
Cimosa je pripravilo program
presežnih delavcev, na katerem
se je znašlo 130 ljudi. Odpovedi
so vročili že vsem zaposlenim,
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pri čemer se vodstvo družbe po
besedah Martina Dularja, sekretarja
štajerskega sindikata Skei, drži
dogovorjenega.
Odpuščeni
so
torej prejeli odpravnine, izplačan
sorazmerni regres in preostanek
dopusta.
Povprečna
starost
odpuščenih je 45 let. Večina se jih
je bila primorana vpisati v evidence
Zavoda za zaposlovanje. Peščica se
jih je zaposlila v enem od podjetij
Cimosa v Vuzenici, nekaj jih je
novo zaposlitev našlo pri preostalih
podjetjih v Coni Tezno.
Vendar ima mariborska tovarna še
eno posebnost. Veliko je zaščitenih
kategorij delavcev, ki jih ne smejo
odpustiti – tistih, ki so zavarovani
zaradi starosti ali so predstavniki
sindikata ali sveta delavcev. Glede
teh po besedah g. Dularja še vedno
tečejo dogovori.
Trenutno je na delu v Mariboru
ostalo še vedno okoli 30 zaposlenih.

Izzivi v turističnem
gospodarstvu
so vedno večji
Ključno je ustvarjanje odličnih izkušenj naših
gostov in obiskovalcev.
Pripravila: Maja Vintar

J

anuarja je Jure Struc postal novi direktor Zavoda za
turizem Maribor (ZTM). Zavoda, katerega glavna naloga je, da skladno s širšo strategijo mesta in destinacije
usmerja razvoj turistične ponudbe, le-to soustvarja in poveže ter jo uspešno predstavlja na ciljnih trgih.

Glavna naloga
Zavoda za
turizem Maribor
je, da usmerja
razvoj turistične
ponudbe, leto soustvarja
in poveže ter
jo uspešno
predstavlja na
ciljnih trgih.

Jure Struc je po izobrazbi univerzitetni diplomirani
ekonomist in ima več kot 20 let delovnih izkušenj
na področju menedžmenta ter poslovnega in komunikacijskega svetovanja. V svoji karieri je deloval kot komunikacijski svetovalec največjim
slovenskim podjetjem, direktor marketinga skupine Pivovarna Laško, direktor Večera in podjetnik. Svoje znanje in številne izkušnje iz poslovnega in komunikacijskega svetovanja želi
uporabiti tudi pri oblikovanju podobe in vloge
Zavoda za turizem Maribor kot kompetenčnega
partnerja deležnikov v turizmu, okrepljenega z
zaupanjem ustanovitelja in skupnosti. Zavod
za turizem vidi v vlogi generatorja, promotorja
in integratorja turistične ponudbe v Mariboru in
okolici.
Seveda je kriza, povezana s pandemijo koronavirusne bolezni Covid-19, prizadela turizem tudi
v mestu Maribor. V kolikšni meri in kaj je bilo v
tem času narejenega na Zavodu, da se tudi ta sektor
znova zbudi?
V letu 2020 je bilo v MO Maribor realiziranih 200.859 nočitev, kar predstavlja 56-odstotni padec v primerjavi z letom
2019 (460.498). Realiziranih je bilo 72.663 prihodov gostov,
kar predstavlja 66-odstotni padec prihodov gostov v primerjavi z
letom 2019 (216.777). Po prvem valu epidemije je ZTM preusmeril
promocijo turistične ponudbe na slovenski trg in izvajal kampanje na
radiu, televiziji in spletu. K obisku Maribora smo nagovarjali tudi prek ambasadorjev, prepoznavnih mariborskih osebnosti, kot so Luka Šulić, Marcos Tavares in skupina Leonart. Trenutno je promotor štajerske prestolnice inšpektor Vrenko, ki ponuja čudovite vedute Maribora in predstavlja mesto v izjemno privlačni podobi.

povezujemo uspešne
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Potencial vidimo
predvsem na
kulturnem,
gastronomskem
in športnem
področju.

Ob promocijskih smo izvajali tudi dejavnosti
na področju razvoja
proizvodov. Lani smo vzpostavili novo kakovostno znamko Naše
najboljše in z njo certificirali 26 lokalnih rokodelcev, pri- oziroma predelovalcev in gostincev, nadalje želimo podeljevanje kakovostne znamke
razširiti tudi na druga področja. Prav
tako smo sredi serije odlično sprejetih usposabljanj za turistične ponudnike, ki so namenjena dvigu kompetenc in kakovosti njihove ponudbe.
Eden izmed vidnejših projektov je
tudi digitalizacija kulturne dediščine,
ki bo turistično ponudbo nadgradila
na dveh lokacijah v mestnem jedru:
z zgodbo najstarejše trte na svetu
skozi virtualno resničnost v Hiši Stare trte in virtualno kulinarično mizo
v Pokrajinskem muzeju Maribor. V
neposredni bližini Hiše Stare trte na
Lentu se v kratkem odpira nov Muzej
najstarejše trte. Čas epidemije bomo
prav tako izkoristili za oblikovanje vizije, ciljev in partnerstev mariborskega turizma, da bo mesto ob ponovnem turističnem zagonu pripravljeno
na zahtevne razmere in merjenje s
konkurenco na domačem in tujih tržiščih.
Na čem temelji načrt dela Zavoda
za turizem Maribor za leto 2021,
kateri so glavni poudarki?
Poudarek bo na razvoju petzvezdičnih
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doživetij oziroma butične turistične
ponudbe, nadaljnjem certificiranju
ponudnikov z znamko Naše najboljše, razvoju inovativnih ogledov mesta, nadgradnji ponudbe Hiše Stare
trte. Organizirali bomo večje mestne
prireditve, kot so svečana trgatev
Stare trte, Martinovanje v Mariboru
in Čarobni december, ter se vključevali v promocijo drugih pomembnih
dogodkov, od Evropskega nogometnega prvenstva U21 in kolesarskih
tekmovanj do kulturnih prireditev, kot
sta npr. Festival Lent in Borštnikovo
srečanje. V okviru letošnjega naziva
Slovenije kot evropske gastronomske regije načrtujemo še organizacijo
kulinaričnih dogodkov. Pomembna
dejavnost bo seveda nagovarjanje
slovenskih gostov, da na območju turistične destinacije izkoristijo dobroimetje v obliki turističnih bonov.
Kaj pa dolgoročni načrti? V katero
smer se pelje turizem mesta Maribor v prihodnje?
Kljub potrebnim sprotnim prilagoditvam epidemiološkim razmeram je
pot razvoja turizma v Mariboru jasno začrtana, njen cilj je z izboljšano
podobo in infrastrukturo mesta ter
z razvojem inovativnih in vrhunskih
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proizvodov postati
eno izmed najbolj prepoznavnih in
obiskanih turističnih mest v
Sloveniji in v širši regiji. Potencial vidimo predvsem na kulturnem, gastronomskem in športnem področju.
Se po vašem mnenju turistični ponudniki v mestu dovolj povezujejo,
sodelujejo in kaj je treba narediti
na tem področju?
Za to, da se prebijemo med najboljše slovenske turistične destinacije, je
ključno ustvarjanje odličnih izkušenj
naših gostov in obiskovalcev. Slednjega moramo usmerjati s poenoteno
vizijo odločevalcev ter podpreti z
aktivacijo skupnosti in prodornostjo
turistične znamke Maribor. Izzivi v turističnem gospodarstvu so iz dneva v
dan večji in nanje se bomo morali odzvati z intenzivnim trženjem medsebojno usklajenih partnerjev, pri čemer
bo Zavod za turizem Maribor prevzel
osrednjo povezovalno in usmerjevalno vlogo pri razvoju turizma v mestu.

MRA je postala
RRA Podravje - Maribor
Pripravila: Nives Roter, RRA Podravje - Maribor, odnosi z javnostmi

Hkrati z vsemi spremembami je agencija dobila
priložnost za nov razvoj, nove dimenzije in nove zgodbe.

M

ariborska razvojna agencija, katere direktor je Uroš
Rozman, se je ob dolgoletnih prizadevanjih in po 27 letih
obstoja ob podpori vseh šestih občin ustanoviteljic v mesecu januarju
preoblikovala in preimenovala v Regionalno razvojno agencijo za Podravje - Maribor, krajše RRA Podravje
- Maribor.

Uroš Rozman, direktor
RRA Podravje - Maribor
Avtor fotografije: MP Produkcija,
Marko Pigac s. p.

Ena izmed
pomembnejših
prednostnih
nalog agencije
v letu 2021 je
vzpostavitev
t. i. Mrežnega
podjetniškega
inkubatorja
Podravje.

S podporo občin ustanoviteljic, in
sicer Mestne občine Maribor, Občine
Rače - Fram, Občine Starše, Občine
Duplek, Občine Hoče - Slivnica ter
Občine Miklavž na Dravskem polju,
so z Odlokom o ustanovitvi javnega
zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor omenjene
občine po dolgih 22 letih uredile
ustanoviteljske deleže v razvojni
agenciji za Podravje. Razvojna agencija je z novim Odlokom sprejela
številne spremembe in novosti.
Svet zavoda bo sedaj sestavljalo
le šest članov, in sicer: trije predstavniki Mestne občine Maribor kot
večinske ustanoviteljice, en predstavnik ostalih petih občin ustanoviteljic, en predstavnik uporabnikov
oziroma zainteresirane javnosti in
en predstavnik delavcev zavoda.
Nova sestava Sveta zavoda RRA
Podravje - Maribor bo imenovana do
sredine aprila.
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Kljub preoblikovanju agencija še
vedno ohranja status regionalne razvojne agencije za Podravje in status
javnega zavoda. Podobno kot tudi v
preteklosti se bo agencija v večjem deležu financirala iz evropskih
sredstev. V skladu z novim odlokom
je omogočeno tudi projektno financiranje s strani občin ustanoviteljic,
kar je povezano z odobritvijo letnega programa dela agencije.
Agencija je reorganizirala in razširila
svoje delovanje na področje turizma, s priključitvijo Štajerskega tehnološkega parka pa tudi na področje
raziskav, razvoja in inovacij.
Spremenjena je tudi nova celostna
grafična podoba, ki izhaja iz kroga,
ki simbolizira celoto, kroženje, sodelovanje, povezovanje, širjenje znanj,
ciljev, gospodarstvo, delovanje in razvoj v regiji. Prav tako nova podoba
vsebuje in združuje elemente regije:
reko Dravo, Dravsko-Ptujsko polje,
Pohorje, Kozjak, Slovenske gorice in
Haloze, saj RRA Podravje - Maribor
deluje in nudi podporo v vseh občinah na področju celotne Podravske
regije. Ob spremembi celostne grafične podobe je agencija vzpostavila še novo sodobnejšo spletno stran
www.rra-podravje.si.
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Letos bo agencija prednostno pripravljala Regionalni razvojni program
za obdobje 2021–2027, kar bo zagotavljalo nemoteno črpanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi. V Sektorju za podjetništvo
bo posebna pozornost namenjena
projektu privabljanja investitorjev,
kjer potekajo dejavni pogovori z občinami. Agencija bo svetovala in nudila podporo podjetjem pri prihodnjih investicijah, iskanju strateških
partnerjev oziroma investitorjev za
okrepitev na trgu, ob vstopu na nova
tržišča ter pri iskanju novih poslovnih prostorov, zemljišč, prenosu lastništva podjetij ali morebitnih dezinvesticijah.
VZPOSTAVITEV REGIJSKEGA
INKUBATORJA BO ENA IZMED
PREDNOSTNIH NALOG
Ena izmed pomembnejših prednostnih nalog RRA Podravje - Maribor
na področju podjetništva v letu
2021 je vzpostavitev t. i. Mrežnega
podjetniškega inkubatorja Podravje kot pomembnega člena podpore
podjetništvu v občinah, ki nadgrajuje obstoječe projekte podpore podjetništvu (SPOT, PONI, SIO, EEN …).
Vzpostavitev regijskega inkubatorja
predstavlja nadgradnjo podpornega
okolja za podjetništvo na regionalni
ravni, ob tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, ter pospešuje
ustanavljanje novih podjetij in nudi
konkretno pomoč pri delovanju,
rasti in razvoju ustanovljenih podjetij. Mrežni podjetniški inkubator bo
strateškega pomena v celotni regiji,
z več mikro lokacijami širom celotne Podravske regije. Slednje bo moč
doseči v dogovoru z zainteresiranimi
občinami, ki imajo neizkoriščeno infrastrukturo, kjer bi se lahko izvajala
celovita podjetniška podpora. Mrežni podjetniški inkubator Podravje
bo deloval kot generator poslovne
podpore za nastanek in razvoj novih
podjetij v regiji. Podjetjem oz. inkubirancem bo nudil: ugoden najem
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Agencija bo
poglobljeno
sodelovala z
gospodarstvom in
drugimi institucijami
na področju krožnega
gospodarstva,
pametnih mest in
industrije 4.0.
prostorov na lokacijah posameznih
občin v Podravju, urejeno poslovno okolje, subvencionirane podjetniške delavnice in izobraževanja,
svetovanja in mentorstvo s področja
podjetništva, analizo in vrednotenje
poslovne ideje, sodelovanje z drugimi podjetniki, start-upi in mentorji, pomoč pri iskanju poslovnih
partnerjev, sodelavcev in promociji
podjetja. Vzpostavitev Mrežnega
podjetniškega inkubatorja Podravje
bo prinesla številne ugodnosti in
pozitivne učinke na področju spodbujanja in razvoja podjetništva tudi
za vključene lokalne skupnosti.
STORITVE INFORMIRANJA IN
SVETOVANJA ZA PODJETJA V VSEH
FAZAH
Pomembno je poudariti, da je RRA
Podravje - Maribor tudi vodja konzorcija slovenske poslovne točke
SPOT svetovanje Podravje. V okviru
SPOT svetovanje Podravje so potencialnim podjetnikom ter malim in
srednje velikim podjetjem Maribora
in celotne Podravske regije tako na
voljo storitve informiranja in svetovanja v vseh fazah. Podjetniki lahko
pomoč in podporo pridobijo pred in
ob registraciji ter ob zaposlovanju,
trženju, internacionalizaciji, pridobivanju finančnih spodbud itd. Za
podjetja in potencialne podjetnike
se v okviru slovenske poslovne točke SPOT svetovanje Podravje izvajajo delavnice in usposabljanja s pod-
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ročja aktualnih podjetniških vsebin
ter organizirajo ogledi dobrih praks
in omogočajo izmenjave izkušenj ter
nove poslovne priložnosti tako znotraj Slovenije kot čezmejno.
VZPOSTAVITEV RAZISKOVALNE
SKUPINE IN POGLOBLJENO
SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM
V okviru Sektorja za raziskave, razvoj in inovacije bo agencija sledila prizadevanjem za vzpostavitev
raziskovalne skupine in poglobljeno sodelovanje z gospodarstvom,
Javim holdingom Maribor, Univerzo
v Mariboru ter drugimi regijskimi
institucijami na področju krožnega
gospodarstva, pametnih mest in industrije 4.0.
Z novoustanovljenim sektorjem za
turizem bo RRA Podravje - Maribor
stremela k povezovanju turizma in
turističnih produktov na območju
reke Drave, Pohorja in Podravja.
RRA Podravje - Maribor kot osrednja razvojna agencija v Podravski
regiji skupaj s partnerskimi institucijami predstavlja najpomembnejši člen za razvoj vseh 41 občin v
regiji, saj nudi podporo občinam
na področju regionalnega razvoja,
mednarodnega sodelovanja, podjetništva, raziskav, razvoja, inovacij in turizma.
Agencija stremi k povezovanju in
sodelovanju v regiji med občinami
in drugimi institucijami na področju
regionalnega razvoja, podjetništva,
privabljanja investitorjev in razvoja
turizma. Dober primer povezovanja
sta Partnerstvo za Pohorje in Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot,
kjer se je povezalo več regij in veliko
število občin ter drugih partnerjev.
Če se bodo takšni primeri dobrega
medregijskega povezovanja uspeli
prenesti tudi v Podravje, bo Podravska regija lahko postala konkurenčnejša, usmerjena k razvoju za
preboj med najbolj razvite regije.

Novi v
stavbi UP
Tokrat vam predstavljamo tri podjetja, ki so pred
kratkim našla svoje mesto v poslovni stavbi
UP znotraj Cone Tezno, na naslovu Cesta k
Tamu 12, Maribor.

5 start
d. o. o.
KJER STA SE SREČALA STRAST
DO DELA V TURISTIČNI BRANŽI IN
POTENCIAL, KI GA REGIJA IMA.
Podjetje 5 Start d. o. o. je bilo
ustanovljeno leta 2013, kjer sta se
srečala strast do dela v turistični

branži in potencial, ki ga regija ima.
Preplet teh sil pa soustvarja uspešne
zgodbe. Prva zgodba je bila Betnava
hotel Maribor, ki so ga postavili na
zemljevid poslovnih hotelov, kar so
prepoznala številna podjetja, tudi
iz Cone Tezno. Gostili so prestižna
imena iz športnega sveta: Slovensko
A nogometno reprezentanco, Uefa
delegate in sodnike, reprezentance
Kuvajta,
Omana,
Dubaja,
še
vedno tudi NK Maribor. Zaradi
epidemije koronavirusne bolezni
Covid-19 so zgodbo zaključili na
vrhuncu uspešnosti, s 74-odstotno
zasedenostjo. Hkrati so v maju
2018 obudili še en hotel, ki ima
strateško pozicijo na vpadnici
Maribora, na Tezenski Dobravi, ki je
prav tako namenjen poslovnemu
gostu in je v neposredni bližini
Cone Tezno, oddaljen le dve minuti
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vožnje – Maribor INN hotel. Hotel je
opremljen s pametno tehnologijo,
ki omogoča brezstično, varno in
diskretno prijavo in odjavo. Vsa
podjetja, ki želite namestiti svoje
poslovne partnerje, lahko to storite
že danes, saj kot poslovni hotel
lahko nemoteno poslujejo. Znotraj
hotela deluje že dobro poznana
Gostilna Modra frankinja, ki je
namenjena dogodkom zaključenih
družb (poslovni zaključki, osebna
slavja, sedmine). Njihov novi
projekt se pravkar dogaja na vrhu
Pohorja, kjer bodo vdahnili novo
življenje Pohorje village wellness
& spa resortu, kamor lahko prav
tako namestijo poslovne goste in
kmalu tudi tiste, ki bi želeli koristiti
turistične bone.
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Krovec
d. o. o.
ZADOVOLJSTVO STRANK JE
NAJPOMEMBNEJŠA VREDNOTA.
Podjetje Krovec d. o. o. se s
krovstvom,
kleparstvom
in
tesarstvom ukvarja že vrsto let, tako
da se na to delo dobro spoznajo.
Začetki družinskega podjetja segajo

Business
Solutions
d. o. o.
ZAOKROŽEN PORTFELJ
POSLOVNO-TEHNIČNIH STORITEV.
Business Solutions d. o. o. je
vodilni ponudnik poslovnih rešitev
Microsoft. Z več kot 60 zaposlenimi
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v leto 1997 in tudi kasneje se je
tradicija nadaljevala v družinskem
krogu, ko je podjetje prevzel
najstarejši sin Tomaž. Vsa ta leta se
je podjetje razvijalo in dopolnjevalo,
da se danes lahko predstavi kot
zanesljivo podjetje z lastnim voznim
parkom in kakovostnimi monterji. A
vseskozi je bila pri lastniku prisotna
tudi velika želja po lastni trgovini s
krovsko-kleparskimi elementi, kar se
mu je v zadnjih treh letih uresničilo
in tako je dosegel še en začrtani
cilj. Z odprtjem trgovine leta 2018
je prišlo tudi do novih zaposlitev,
tako da lahko delo na terenu in
v prodaji poteka nemoteno. Leta

strokovnjaki je med vodilnimi
regionalnimi
implementatorji
poslovnih
rešitev
Microsoft.
Podjetjem v zasebnem in javnem
sektorju zagotavlja prilagojene
poslovne informacijske sisteme
na osnovi produktov in storitev,
kot so Microsoft Dynamics 365,
Microsoft Office 365 in Microsoft
Azure. Izdeluje panožne rešitve za
izvajalce energetskih, komunalnih
in telekomunikacijskih storitev,
proizvodna
in
transportnologistična podjetja ter za distribucijo
in maloprodajo. Podjetjem ponuja
novo raven vključevanja kupcev
in dobaviteljev prek pametnih
digitalnih storitev, spletnih trgovin
in portalov. S strokovnimi storitvami
na področju svetovanja, razvoja,
vpeljave in vzdrževanja strojne
in programske opreme na enem
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2019 je zaživela še spletna trgovina,
ki danes nudi ves nabor izdelkov, ki
so potrebni za krovce in kleparje ter
tudi za individualne kupce. Sedež
podjetja in skladišča se nahaja v
okolice Vrhnike, za vse kupce pa
nudijo tudi dostavo po vsej Sloveniji.
V Mariboru so z letom 2021 poiskali
še pisarno, od koder njihova Nina,
vodja prodaje, vodi celotno trgovino.
Ker jim je zadovoljstvo strank
najpomembnejša vrednota, od sebe
zahtevajo le najvišjo kakovost vseh
izdelkov in storitev.

mestu zagotavlja podporo za vse
ravni poslovnega informacijskega
sistema – od lokalne informacijskokomunikacijske infrastrukture do
sodobnega poslovanja na osnovi
umetne inteligence v oblaku.
Na osnovi standardnih tehnologij
je razvilo več kot 30 lastnih rešitev
na področjih, kot so: obvladovanje
odnosov s kupci in dobavitelji,
vodenje malo- in veleprodaje,
upravljanje skladišč in logistike,
načrtovanje
in
spremljanje
proizvodnje, upravljanje z delovnim
časom ter obvladovanje vsebin.
Horizontalne rešitve dopolnjujejo
z
vertikalnimi
rešitvami
za
panoge,
kot
so
proizvodnja,
trgovina, komunikacije, energetika,
komunalne
storitve,
predelava
odpadkov …

Sprememba okoljske
zakonodaje v letu 2020
1. DEL
Piše: mag. Andreja Kresal, pooblaščenka za okolje

Leto, ki se je izteklo, je bilo, tudi z vidika okolja,
posebno leto.

V Sloveniji smo,
kljub epidemiji, v
lanskem letu dobili
nekaj sprememb
okoljske zakonodaje,
ki bodo pripomogle
tudi k trajnejšemu
razvoju.

Na eni strani se je ugotavljalo, da
se je vsaj v prvi polovici leta 2020
zmanjšala koncentracija dušikovega
oksida nad Kitajsko. Ocenjevalo se
je, da bi lahko emisije toplogrednih
plinov upadle za veliko več, kot je
bilo sprva načrtovano in pričakovano,
predvsem kot posledica zmanjšane
uporabe avtomobilov. Prav tako se
je znatno zmanjšala raven hrupa v
večini držav. Zvočno onesnaževanje
sicer predstavlja eno izmed najbolj
podcenjenih onesnaževanj okolja.
Poleg tega so ukrepi socialnega
distanciranja, ki jih je sprejela
večina vlad, povzročili znatno
izboljšanje stopnje onesnaženosti
številnih plaž po vsem svetu. To je
imelo za posledico manjše količine
odpadkov, ki so sicer posledica
množičnega turizma.
Kljub pozitivnim posrednim vplivom
na okolje je novi koronavirus
ustvaril tudi negativne posredne
učinke. V posebej prizadetih
evropskih državah se je omejilo
trajnostno ravnanje z odpadki. Na
primer v Italiji, kjer je bilo okuženim
prebivalcem prepovedano ločeno
zbiranje odpadkov. Številna podjetja
so (zopet) prešla na uporabo
embalaže za enkratno uporabo.
Navsezadnje se je povečalo število
spletnih naročil, kar ima za posledico
povečanje števila gospodinjskih
odpadkov.
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V Sloveniji smo, kljub epidemiji, v
lanskem letu dobili nekaj sprememb
okoljske zakonodaje, ki bodo
pripomogle tudi k trajnejšemu
razvoju. Konec decembra sta bili
v Uradnem listu RS objavljeni dve
uredbi, vezani na ETS-naprave:
1.

Uredba
o
vrstah
naprav,
dejavnostih in toplogrednih plinih,
ULRS št. 197/2020. Uredba določa
naprave, dejavnosti in toplogredne
pline, za katere morajo upravljavci
pridobiti dovoljenje za izpuščanje
toplogrednih plinov v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo okolja in
letalsko dejavnost, za katero morajo
operatorji zrakoplova izvajati načrt
monitoringa emisij toplogrednih
plinov.
Uredba o izvajanju izvedbene
uredbe Evropske unije o določitvi
pravil za prilagoditev brezplačne
dodelitve pravic do emisije zaradi
sprememb ravni dejavnosti, ULRS
št. 197/2020. Uredba določa način
oddaje poročila o ravni dejavnosti
vsake podnaprave, ki ga upravljavec
naprave oziroma upravljavec male
naprave v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo okolja ARSO, predloži
v elektronski obliki na predlogah
obrazcev, objavljenih na osrednjem
spletnem mestu državne uprave.
Uredba določa tudi, da ARSO ne
prilagodi brezplačne dodelitve pravic
do emisije, če na zahtevo agencije
2.
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Koronavirus je v
lanskem letu ustvaril
nekatere posredno
pozitivne, pa tudi
nekatere negativne
vplive na okolje.

upravljavcu
naprave
ne
uspe
dokazati,
da je povečanje ravni
dejavnosti
podnaprave
povezano s spremembo ravni
proizvodnje podnaprave.
Dne 8. 5. 2020 je izšel Zakon
o spremembah in dopolnitvah
Energetskega zakona (EZ-1C) –
ULRS, št. 65/20, ki je začel veljati 23.
5. 2020. Z zakonom se je v slovenski
pravni red prenesla Direktiva
(EU)2019/692, ki spreminja in
dopolnjuje Direktivo 2009/73/ES
o skupnih pravilih notranjega trga
z zemeljskim plinom. Spremembe,
uvedene s to direktivo, in prenesene
v EZ-1 bodo zagotovile, da se bodo
pravila, ki veljajo za prenosne
plinovode med državami članicami
EU, uporabljala tudi za prenosne
plinovode iz držav članic EU v tretje
države in iz njih.
Dodan je nov 381.a člen, v katerem
je zakonska podlaga za spodbujanje
ukrepov za rabo alternativnih goriv
v prometu s strani države (npr.
dodelitve subvencij za nakup vozil
na alternativna goriva). Predlagani
član ne prinaša obveznosti za državo
(niti za kogar koli drugega) ter daje
zgolj zakonsko podlago in možnost,
da država izvede te ukrepe, če bodo
obstajala razpoložljiva finančna
sredstva.
Prav tako je bil dne 2. 11. 2020 na
temelju Ustave sprejet Zakon o
učinkoviti rabi energije (ULRS št.
58/2020). Zakon je začel veljati 17.
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11. 2020 (PIS, 2020).
Gre za nov zakon, ki vsebinsko
ureja učinkovito rabo energije
in v tem okviru splošne ukrepe
za
spodbujanje
energetske
učinkovitosti, ukrepe za povečanje
učinkovite rabe energije, zahteve
energetske
učinkovitosti
za
proizvode
ter
zagotavljanje
energetske učinkovitosti stavb.
Z omenjenim zakonom se je
področje energetske učinkovitosti
in učinkovite rabe energije izločilo
iz energetskega zakona in jo
prilagodilo evropski zakonodaji.
Dne 8. 5. 2020 je izšel Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona
o vodah (ZV-1F) – ULRS, št. 65/20, z
začetkom veljavnosti 30. 4. 2020.
Konec leta je Ministrstvo za
infrastrukturo
povabilo
k
usklajevanju Zakona o spodbujanju
rabe obnovljivih virov energije
(OVE). Zakon ureja izvajanje politike
države in občin na področju rabe
obnovljivih virov energije, določitev
zavezujočega cilja za delež energije
iz obnovljivih virov v bruto končni
porabi v Republiki Sloveniji ter
ukrepe za doseganje tega cilja
in načine njihovega financiranja,
potrdila
o
izvoru
energije,
samooskrbo z električno energijo iz

povezujemo uspešne

obnovljivih
v i r o v ,
uporabo energije
iz obnovljivih virov
v sektorju ogrevanja in
hlajenja ter v sektorju prometa,
upravne postopke ter informiranje
in usposabljanje inštalaterjev.
Zainteresirana javnost je lahko
morebitne pripombe na predlog
zakona posredovala do 13. 12.
2020.
Naj še dodam, da je do 1. 2. 2021 bilo
mogoče oddati pripombe (eUprava,
2020) na nov predlog spremembe
Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Na
to temo je k sodelovanju pozivala
predstavnike gospodarstva tudi
Gospodarska zbornica Slovenije,
istočasno so na Ministrstvo za okolje
in prostor naslovili poziv za javno
predstavitev vsebine ZVO-2 še pred
njegovim sprejetjem (GZS, 2021).
V naslednji številki bomo pisali
o spremembah zakona o varstvu
okolja, ZVO-1J, ter o spremembi
Uredb na področju odpadkov.
Ministrstvo za okolje in prostor je
namreč pripravilo dolgo pričakovani
predlog Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo.
Viri:
1. eUprava. (2020). Zakon o varstvu okolja. Pridobljeno 7.
januar 2021 iz eUprava Republike Slovenije: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11911.
2. GZS. (2021). ZVO-2 v javni obravnavi do 1. 2. 2021. Pridobljeno 7. januar 2021 iz Gospodarska zbornica Slovenije:
https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/novice/
ArticleId/77949.
3. PIS. (2020). Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE).
Pridobljeno 5. januar 2021 iz Pravno-informacijskega
sistema Republike Slovenije: http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO8136.

Kako »po koroni«
podjetje pripraviti
na prodajo?
Piše: Mateja Ahej, Targo finance

Otežene gospodarske razmere so na prodajo deležev v malih
in srednjih podjetjih pustile pečat. V lanskem letu so stekle
predvsem prodaje, ki so se začele že pred krizo, več akcije pa je
pričakovati v letu 2021.

KAKO OB IZHODU IZ EPIDEMIJE
PODJETJE PRIPRAVITI NA
PRODAJO?
Če ste med tistimi, ki razmišljajo o
prodaji svojega podjetja, je pri tem
treba vedeti nekaj kratkih pravil.
Kako podjetje pripraviti na prodajo,
katerih postopkov ne smete izpustiti
in kaj je po koroni drugače.
Pomembno je, da ste na prodajo
dobro pripravljeni, kar pomeni, da
si morate znati odgovoriti na nekaj
osnovnih vprašanj: kaj dejansko
prodajate, sredstva podjetja ali
podjetje v celoti? Kakšno ceno
zahtevate? V kakšno kupnino ste
pripravljeni privoliti? Kakšnemu
kupcu bi prodali? Navadno je
potrebnega nekaj dela, da podjetnik
dobi odgovore na ta vprašanja. Ko
pa jih dobi, lažje opredeli, kdo je
sploh lahko kupec, in se tako lahko
bolj premišljeno pogaja.
Seveda je treba urediti še nekatere
stvari: premoženjska in statusna
vprašanja, poslovanje je treba
pripraviti, da lahko teče brez
trenutnega lastnika, urediti je treba
dokumente in podobno.

Prodaja podjetja
je za lastnika
večinoma enkratni
dogodek, ki ga
spremlja veliko
negotovosti in
novih spoznanj.
KAKO DVIGNITI CENO V
ČASU PRITISKOV?
Ceno
prodajalec
najlažje
dokumentira
z
dokazovanjem
prihodnjega
poslovanja
in
denarnega toka. Pomembna bo
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tudi diverzifikacija strank oziroma
kupcev in panog, iz katerih prihajajo,
da se zmanjšajo tveganja. Hkrati bo
v tem času prodajalec s kupcem
lažje dosegel konsenz o višji ceni,
če bo pripravljen privoliti v delni
odlog plačila ali vezavo plačila na
prihodnje rezultate. Gre za to, da je
v danem trenutku skoraj nemogoče
napovedovati prihodnje gospodarske
razmere in to, kakšen vpliv bodo
imele na podjetje. Pričakujemo pa
lahko, da bo v prihodnje precej več
pogodb o prodaji deleža sklenjenih
s klavzulami o vezavi kupnine na
prihodnje poslovne rezultate.
KATERI STROŠKI NASTANEJO PRI
PRODAJI PODJETJA?
Prodaja podjetja je za lastnika
večinoma enkratni dogodek, ki ga
spremlja veliko negotovosti in novih
spoznanj. Zaradi neponovljivosti
dogodka naj velja napotilo: »Učenje
na lastnih napakah (sploh pri
prodaji podjetja) drago stane«.

Priprava na prodajo
Da bi bilo podjetje sploh možno
prodati v razumnem času je v
nekaterih primerih pred samo
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prodajo potrebno speljati postopke
urejanja poslovanja. Npr. ureditev
nasledstva managementa, pravno
in finančno ureditev poslovanja,
oddelitev poslovno nepotrebnega
premoženja,
vzpostavitev
kontrolinga in finančnega nadzora,
oceno vrednosti in določitev
razpona možne prodajne cene. Vse
to je povezano z določenim vložkom
časa in denarja.

Posredovanje pri prodaji
Vloga posrednika pri prodaji je,
da s svojim znanjem o pogajanjih,
izkušnjami in povezavami pomaga
pri iskanju voljnega, finančno
sposobnega kupca. Pri njem nato
izpogaja kar najbolj optimalne
pogoje za prodajalca in skrbi, da
odnos med obema stranema teče
gladko do sklenitve pogodbe oz.
do poplačila kupnine (kar se redko
v celoti zgodi sočasno). In vse to se
mora zgoditi v razumnem času. Za
to je ob uspešni prodaji posrednik
nagrajen s t.i. nagrado za uspešnost.

Izvedba prodaje

Na določeni točki zaupanja tekom
skrbnega pregleda se prične
dogovarjati
podrobna
vsebina
pogodbe s prilogami.
Osnovno sestavo pogodbe lahko
prevzame ena ali druga stran.
Vendar to ne pomeni niti manj dela
niti stroškov za drugo. Strošek je
seveda odvisen od kompleksnosti
posla in lahko znaša od nekaj tisoč
to več deset tisoč evrov.

Stroški notarjev, takse in
drugi uradni stroški
Cena za pripravo pogodbe v obliki
notarskega zapisa (vsebina pogodbe
se notarju zagotovi s strani strank) je
odvisna od pogodbeno dogovorjene
vrednosti, vendar je navzgor
omejena. Stranki se dogovorita
katera nosi strošek, lahko pa si ga
tudi delita.
Glede
na
predmet
prodaje
(nepremičnine, dovoljenja, koncesije
…) bo morda treba računati še na
druge uradne stroške do zaključka
prodaje.

»The last but not least« davki.
Obdavčitev
prodaje
deleža
opredeljujeta Zakon o dohodnini
(ZDoh-2) in Zakon o davku od
dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2)
odvisno v kakšni obliki se pojavlja
prodajalec.
Kadar
prodajalec
nastopa kot fizična oseba se prodaja
oz. odsvojitev deleža obdavči z
davkom od dobička iz kapitala, kadar
pa prodajalec nastopa kot pravna
oseba bo dogovorjena kupnina
(nad
knjigovodsko
vrednostjo)
predstavljala finančni prihodek iz
finančnih naložb in bo na ta način
povečevala poslovni izid.
Ker se kupnina pogosto določi tako,
da je odvisna od prihodnje poslovne
uspešnosti (»earn out«) ali se del
nje zadrži ima lahko to bistven
vpliv na izračun davčne osnove in
plačilo davkov. Za pravilno davčno
načrtovanje je smiselna vključitev
davčnega svetovalca že v času
pogajanj in sestavljanja pogodbe,
še bolje pa v trenutku priprave na
prodajo.

Strokovni del prodaje se prične
po tem ko kupec in prodajalec
dogovorita osnovni okvir prodaje
(»term sheet«, nezavezujoč dogovor,
pismo o nameri ipd.) in želi kupec
preveriti kaj zares kupuje in katera
tveganja so z nakupom povezana.
Zaznana tveganja bistveno vplivajo
na končno dogovorjeno ceno včasih
pa celo na sklenitev posla.
Stroški skrbnega pregleda
nastajajo
na
obeh
straneh, pri prodajalcu
in potencialem kupcu.
Praviloma
krijeta
vsak strošek svojih
svetovalcev
–
sicer bi lahko
prihajalo
do
konflikta
interesov.
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Vloga posrednika pri
prodaji je, da s svojim
znanjem in povezavami
pomaga pri iskanju
voljnega, finančno
sposobnega kupca.

Direktorjevo
cincanje –
katera bo šefica?
Piše: Igor Ambrožič, psihodinamski sistemski kozultant
in coach v podjetju EVRA - razvoj zaposlenih

Naslov bi se lahko glasil: »Vsi že vedo, ampak nobeden še ne ve«.
Torej nekdo nekaj ve, česar drugi še ne vedo ali pa nobeden
še ničesar ne ve?

S

podobno miselno telovadbo sem se ukvarjal minulo jesen, ko sem na
coaching seansah spoznaval zapleteno situacijo razpršenih pričakovanj
o tem, katera bo naslednja direktorica velikega servisa strank v vplivnem slovenskem podjetju.
V tokratnem zapisu vas želim popeljati v zaodrje konzultantskega
procesa in razmišljanja ter vam na praktičnem primeru prikazati,
kako nezavedno v posamezniku lahko vpliva na dinamiko
delovnih procesov podjetja ali organizacije. Osebni podatki
v zgodbi v nadaljevanju so spremenjeni zaradi varovanja
zasebnosti.
Gospa Hudoklin, zahtevna in odrezava šefica, ki gre konec
prihodnjega leta v pokoj, ima tri namestnice področij.
Prva je Blagotinškova, oklevajoča, premalo odločna
ženska, skoraj nežna duša, ki deloma zavrača, obenem
pa Hudoklinovi zavida njen operativno učinkoviti način
komunikacije. Druga je Skokova, mlada dama, okretna,
marljiva, a nepotrpežljiva v konfliktnih situacijah, ki
jih nikoli ne zmanjka. Tretja namestnica je Ravnikova,
introvertirana strokovnjakinja, ki se nerada ukvarja z
mlajšimi, svojeglavimi sodelavci, čeprav ima na skrbi
mentorski sistem oddelka. Tu je še četrta, delujoča v
klicnem centru, Nives – hčerka Hudoklinove, od katere je
prevzela znaten del grobe prodornosti. Vodstvo za enkrat
diskretno navija za Skokovo, Hudoklinova po tihem za hčerko.
Ravnikova mi pove, da bi sprejela morebitno ponujeno mesto in
tudi Blagotinškovi se zdi, da vse teče tako, kot da bo vodja – ga.
Ravnik. Čemu vodstvo čaka in pušča omenjene dame v negotovosti?

Vodstvo podjetja na ta način v kolektiv nehote, najbrž pa nezavedno
motivirano, vnaša zmedo in negotovost ter s tem zamuja pravočasen razvoj
oddelka, ki bi moral biti prihodnje leto pripravljen na novo šefico. Rekel bi, da
predvsem glavni direktor nezavedno motivirano dopušča zmedo zato, ker se v
fantazmi na koncu želi dokazati kot pravični, strogi oče, ki reče, kadar je nered prehud –
tako bo in pika! Te zdrave odločnosti mu tudi sicer velikokrat manjka.

povezujemo uspešne
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DOŽIVLJANJE ŠEFA IN KOLEKTIVA
JE POVSEM INDIVIDUALNO
Strokovnjaki, ki proučujejo in se
praktično ukvarjajo s sistemsko
psihodinamiko delovnih skupin in
organizacij, so že pred desetletji
ugotovili, da vsako organizacijo,
podjetje ali neki ožji tim obkroža
območje nezavednih silnic iz skritih,
običajno neizraženih čustev. Ta
včasih bolj, včasih manj intenzivno
vplivajo na izvajanje osnovnih
nalog, ki jih ima neka organizacija
ali podjetje. Premalokrat pomislimo,
da vsak sodelavec svojega vodjo,
šefa, direktorja, pa tudi drugega
sodelavca doživlja na sebi lasten
način.
Slehernik
individualno
doživlja tudi celotno organizacijo ali
delovno skupino, katere član je sam.

LESTEV
ODGOVORNOSTI
V sedanjih razmerah zaostrene in še vedno negotove gospodarske
situacije zaradi koronavirusne bolezni Covid-19 je posebej pomembno,
da so sodelavci dobro motivirani, k čemur lahko največ pripomore vodja
delovne skupine, podjetja oziroma direktor. Motivacijskih dejavnikov je
veliko, tokrat pa velja poudariti, da je po vseh raziskavah višina plačila
šele na tretjem ali četrtem mestu. Eden izmed kazalnikov strokovne
usposobljenosti in predvsem motiviranosti sodelavcev je t. i. lestev
odgovornosti, ki opisuje stopnjo samostojnosti in odgovornosti, ki so jo
pripravljeni sprejeti sodelavci. Ob tem je izjemnega pomena tudi to, da
si vodja sam želi prodorne, motivirane in avtonomne sodelavce ter da jih
zmore voditi.

Najodgovornejši

Vrnimo se k damam. Nova vodja bo
želela uveljaviti lasten način in slog
vodenja, ki bi se ga morala predhodno
naučiti s pomočjo izobraževanj,
ponotranjenih in predelanih lastnih
izkušenj ter občasnih usmeritev
coacha. Na drugi strani morajo biti
sodelavci pripravljeni, da se bo
dinamika z novo šefico spremenila.
To pomeni, da morajo biti dovolj
prožni, prilagodljivi in obenem
samostojni, avtonomni, nikakor pa
poslušno podrejeni ali celo odvisni.
Teh sprememb se mora zavedati
še posebej vodilni menedžment
podjetja. Na koncu bodo direktor
in njegovi menedžerji tako ali tako
morali določiti, katera dama bo nova
vodja servisa strank in za to odločitev
sprejeti odgovornost. Tudi resne
kadrovske odločitve so torej lahko
podvržene nekakšni kolektivnonezavedni prokrastinaciji, odlašanju
vstopiti v proces rekrutacije novega
vodje in ga redno spremljati ter tudi
zaključiti. Če je bil zaključek procesa
oziroma odločitev o novem vodji
uspešna, vedno pokaže šele čas.
Na desni strani pa preverite, kako se
lahko kaže motiviranost zaposlenih
skozi stopnjo samostojnosti in
odgovornosti.
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01
Preverijo možnosti,
ter predlagajo rešitve in
odločitve vodji.

03
Sodelavci opišejo

težavo in prosijo vodjo,
naj jim jo pomaga rešiti.

05
Zaposleni ne
sprejemajo odgovornosti
– pričakujejo, da bo vse
naredil nekdo namesto
njih, običajno vodja.
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Preverijo možnosti,
sprejmejo odločitve in o
njih informirajo vodjo.

02
Zaposleni predlagajo
rešitve in prosijo vodjo,
naj sprejme odločitev.

04
Vodja rešuje težave,
zaposleni pa gledajo
in se učijo.

06

Najmanj odgovorni

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

Tudi tokrat nadaljujemo s serijo objav, prepisov iz Kronike
TAM, kot so bili zapisani prvotno. V nadaljevanju boste lahko
prebrali nekaj več o zaposlenih v tovarni.
»Poročilo o stanju osebja koncem leta 1942 prikazuje skupno število zaposlenih, posebej pa onih ki so
bili zaposleni na sami izgradnji tovarne in posebej onih, ki so bodisi že pripravljali delo za proizvodnjo, bodisi da so bili še kjerkoli na priučevanju. To poročilo prikazuje torej:
DELAVCEV NA IZGRADNJI TOVARNE
tehničnih uslužbencev

17

administrativnih uslužbencev

10

delavcev

2.086

vojnih ujetnikov

171

SKUPAJ

2.284

DELAVCEV V PROIZVODNJI
tehničnih uslužbencev

289

administrativnih uslužbencev

134

strokovnih delavcev

227

pomožnih delavcev

543

delavcev na priučevanju

1.996

učencev

64

SKUPAJ

3.253

Dobro leto dni pozneje, torej
po stanju na dan 30. 6. 1943
se je število ljudi, zaposlenih v proizvodnji zaradi popolne opustitve dela v tovarni VDM v Hamburgu, premestitve
strojev v Maribor in pričetka
redne proizvodnje v tem novem
zgrajenem podjetju, že povečalo na skupno 4.669 ljudi. Koliko pa je bilo število ljudi, zaposlenih še na izgradnji
in dovršitvi raznih preostalih
objektov, predvsem še stanovanjskih, pa manjkajo podatki,
ker so te ljudi vodila takrat
že v svoji evidenci gradbena
in obrtniška podjetja sama in
torej
personalna
statistika
VDM le-teh ni več prikazovala.
Tudi način zajemanja podatkov
o zaposlenih se je spremenil.

Odnos med produktivnimi in
neproduktivnimi delavci in delavkami je bil vsekakor prevelik in to v korist neproduktivnih, na kar pa je vplival zelo
verjetno v prvi vrsti dejanski
začetek rednega obratovanja, ki
ga običajno spremljajo vse komplikacije, nedovoljna izvežbanost kadra in pa precejšnje
število
režijskih
delovnih
mest po proizvodnih obratih in
delavnicah ter skladiščih in
drugod. Kakšno je to razmerje
bilo v naslednjem letu, se ni
dalo ugotoviti, ker manjkajo
podatki, oziroma se je personalna statistika vodila zopet
na drug način, da iz nje ni
mogoče razbrati teh odnosov.
Tudi personalna poročila so
bila bolj skromna in iz njih ni
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mogoče posneti teh primerjav.
Nadaljni razvoj odnosno povečanje števila zaposlenih je prikazan v naslednjem statističnem
pregledu, ki pa je razčlenjen
le po narodnostih in strokovnosti za delavce in uslužbence
posebej, ni pa sestavljen niti
po spolu in tudi ne po številu
produktivnih in neproduktivnih
delavcev. Čemu se je način za
prikazovanje zaposlenega osebja menjaval vsako leto, ni
znano, najbrže pa je obstojala še kakšna druga evidenca,
ki pa je bila strogo zaupnega
značaja in kot taka verjetno
uničena, sicer bi se jo le bilo
kjerkoli zasledilo.«
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Pregled osebja v treh zaporednih polletnih obdobjih od 1. 10. 1943
Sledi torej pregled osebja v
treh zaporednih polletnih obdobjih od 1. 10. 1943 dalje:
»Poleg že v prednjem pregledu prikazanega osobja, je bilo
na raznih gradbenih in obrtniških delih v tovarni, ki pa
so jih vodila v svoji evidenci, kot že rečeno, druga podjetja, zaposlenih še vse leto
1944 preko 700 ljudi, od tega
223 rudarjev, 132 zidarjev in
drugih pomožnih delavcev ter
še 72 vojnih ujetnikov, ki so
se bavili z dogradnjo jamskih
rovov in zaklonišč in postavljanjem barak po vseh taboriščih. Skupno število zaposlenih na vsem področju tovarne
je bilo v poletnih in jesenskih
mesecih leta 1944 okrog 7000
ljudi. Približno isto število
je bilo sicer prikazano tudi
v letu 1943, vendar je takrat
bilo precejšnje število delavcev na priučevanju v različnih
podjetjih Zapadne Nemčije in
so pravzaprav le nekako evidenčno bili zajeti v Mariboru.
Dejansko je torej število prisotnih zaposlenih, ki je bilo
prikazano v letu 1944, največje, ker so se bili do takrat
vrnili na delo v Maribor povečini že vsi delavci, po številu okrog 3000, ki so bili na
priučevanju. Iz pregleda se
vidi, da je bilo v začetku oktobra 1944 evidentiranih le še
16 delavcev na priučenju, da pa
je znašalo število že priučenih delavcev 2.916 pri skupnem
številu 5.977 zaposlenih.
Po narodnosti je po tej statistiki bilo v podjetju zaposlenih okrog 3.800 Nemcev.
Med temi je bilo pravih Nemcev "Reichsdeutsche" le okrog
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750, nadalje takozvanih "Volksdeutsche", ki so posedovali
rdečo legitimacijo okrog 840,
razliko do 3. 800 pa so tvorili
delavci, ki so bili sprejeti
v "Heimatbund", tako imenovani "Untersteier", ki so nosili
zelene legitimacije. Ostali,
ki so bili brez teh legitimacij, so bili tkzv. "Schutzangehörige" in te so smatrali že za slabše, brezpravne
vrste inozemcev. Prave inozemce so predstavljali le Hrvati
in Italjani, ki pa jih je bilo
le nekaj nad 500. Italijane so
priselili ali prisilno mobilizirali iz Tirolske. Ženske
delovne sile je bilo zaposlene okrog 1.400, kar je predstavljalo okrog 20% skupno zaposlenega števila ljudi.

Skupno število
zaposlenih na
vsem področju
tovarne je bilo
v poletnih in
jesenskih mesecih
leta 1944 okrog
7000 ljudi.

Zanimivo pa je, da je bilo v
podjetju zelo nizko število zaposlenih uslužbencev, ki jih je
bilo vsega le 650. Izredno nizko
je bilo število zaposlenih tehničnih uslužbencev, kar pa je
razumljivo, ker so se v podjetju izdelovali le maloštevilni
deli za potrebe letalstva. Za
vse te dele je bila že drugod
izdelana vsa potrebna tehnična dokumentacija in tehnološki postopek in tudi ni nastalo
potrebe po spremembi tehnične
dokumentacije. Pa tudi sicer
za časa vojne ni bil predviden nikak nadaljni tehnični razvoj tovarne same, kakor tudi
ne osvajanja nove proizvodnje,
kjer bi naj bilo potrebnega več
strokovnega tehničnega kadra,
čeprav ga je tukajšnje vodstvo
zahtevalo.
Obstoječi višji in srednji tehnični kader je imel v glavnem
nalogo zagotovitve strokovnega vodstva in popolne kontrole
nad poslovanjem v proizvodnji
in upravi. Pa tudi v komercialno-finančnem sektorju je bilo
razmeroma malo zaposlenih. V
oddelku nabave je bilo majhno
število zaposlenih že zato, ker
je bila celotna nabava materiala zelo enostavna, asortiment materiala je bil namreč
glede na potrebe proizvodnje,
izvzemši orodja in pripomočkov
zelo skromen. Nabavljalo se ga
je izključno le preko za to določenih uradov in centrov, ki
so vodili potrebno evidenco in
ki so izstavljali posebne naloge in nakaznice za material
neposredno na dobavitelja.«
Se nadaljuje.
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Vožnja s
spremljevalcem
Pripravil: Janez Meznarič

V nekaterih državah je vožnja s spremljevalcem namenjena
usposabljanju za vozniški izpit, ki dopolnjuje usposabljanje v
šoli vožnje. Tako je tudi pri nas.

O

vožnji s spremljevalcem govorimo, kadar vozi vozilo v cestnem prometu oseba, ki še nima pravice
voziti samostojno in jo v vozilu spremlja oseba, ki
pri tem ne opravlja dela učitelja vožnje, oba, tako oseba,
ki vozi s spremljevalcem, kot spremljevalec, pa pri tem izpolnjujeta predpisane pogoje za takšno obliko udeležbe v
cestnem prometu.
Zmanjševanje nagnjenosti k vpletenosti v prometne
nesreče je sorazmerno izkušnjam in starosti voznika.
Tveganje za prometno nesrečo je največje na začetku
samostojne vožnje v prometu. Pri tem pomenijo manjše
tveganje začetniki, ki so si pridobili razmeroma veliko
izkušenj pri vožnji s spremljevalcem, ki se je, poleg
usposabljanja v šoli vožnje, izkazala kot najvarnejši in
najučinkovitejši način pridobivanja izkušenj.
Oseba, starejša od 16 let, sme voziti osebni avtomobil s
spremljevalcem, če izpolnjuje naslednje pogoje:
je v šoli vožnje opravila teoretični del usposabljanja
za voznika motornih vozil kategorije B,

ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja,
v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem
prometu (če ima vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil druge kategorije),
jo med vožnjo spremlja spremljevalec,
je vozilo označeno s predpisano tablico »L«.
Pod navedenimi pogoji sme oseba voziti osebni avtomobil,
dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil
kategorije B, vendar največ dve leti od vpisa spremljevalca
v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton
vožnje.
Spremljevalec je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov
ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno
vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije
B najmanj pet let in v evidenci izrečenih kazenskih točk
nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v
Republiki Sloveniji.
Kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem,
mora biti vozilo na levi polovici zadnje
strani označeno s predpisano
tablico »L«.

je opravila teoretični del vozniškega
izpita,
je v šoli vožnje končala praktični
del usposabljanja,
ji vozniško dovoljenje ni
odvzeto,
se ji ne izvršuje izrečena
sankcija prepovedi vožnje
motornega vozila določene
vrste ali kategorije,
se ji ne izvršuje varnostni
ukrep odvzema vozniškega
dovoljenja,

VOZILO MORA BITI OZNAČENO

Pri vožnji s spremljevalcem si
kandidat za voznika motornih
vozil nabira izkušnje in oblikuje
vozniške navade, zato je
pomembno, da spremljevalec
z zgledom in nasveti prispeva
k usvojitvi vzorcev ravnanja, ki
zagotavljajo umirjen, varen in
nemoten potek prometa.

s predpisano tablico »L«.
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Tehniški šolski
center maribor
in covid 19
Piše: Darko Kukovec, Direktor TŠC Maribor

Za nami je leto, ki ni bilo lahko, pred nami pa
mnogo novih in lepih izzivov.

N

e morem se izogniti letu, ki
je minilo, letu, ki je pred nas
postavilo veliko preizkušenj
pa tudi letu, ki nas je naučilo veliko
novega. Najprej verjamem, da nas je
naučilo ponižnosti, vendar ne mislim ponižnosti kot vdanosti v usodo,
ampak ponižnosti, kako smo odvisni
od narave, kako smo odvisni eden
od drugega. Korona kriza, ki nas je
prizadela, ni izbirala po socialnem
statusu, po barvi kože, ni spoštovala
mej …

Imamo srečo, da
izobražujemo za
zelo iskane poklice
in verjamemo, da
se nam bo v jeseni
zopet pridružilo
mnogo novih
dijakov, da bodo
zadovoljni s svojo
izbiro in, da bodo
zadovoljni tudi
starši.
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Hkrati sem prepričan, da so nas
ta nova spoznanja še utrdila, nam
pokazala, da zmoremo tudi v
težkih situacijah, da je človeški um
sposoben rešiti najtežje težave in
reševali smo jih skupaj.
Če se ozrem na naše ožje okolje,
na šolo, s ponosom ugotavljam,
da smo opravili Veliko Delo, da
delo z veliko začetnico. Vsi, ki smo
vključeni v delo na šoli, smo dali
pomemben prispevek k temu, da
bi se kljub nenavadni situaciji, ki je
nismo bili navajeni, naučili čim več.
Vsak je dodal svoj prispevek, kar je
znal in zmogel. Pogoji so bili težki,
pogosto smo izgubljali upanje in se
spraševali o smislu svojega početja,
vendar nismo obupali.
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Pouk na daljavo ne more v celoti
nadomestiti
pravega
pouka.
Situacije so bile stresne za dijake,
družine in seveda tudi za učitelje.
Prepričan sem, da se vsi trudimo po
najboljših močeh. Seveda je vedno
mogoče več in bolje, vendar imamo
čisto vest, da smo storili, kar znamo
in zmoremo. Še kar nekaj časa bomo
čutili primanjkljaj, tako v znanju kot
še posebej v medčloveških odnosih.
Odvadili smo se objemov, stiska
rok, prijaznega druženja, ker ga pač
ni bilo. Verjamem pa, da ob tem
nismo pozabili na sošolce, prijatelje,
učitelje, sodelavce …
V prihodnost stopamo z novimi
izkušnjami in spoznanji. Verjamem,
da jih bomo znali uporabiti, ko
bo to potrebno. Imamo veliko,
dobro opremljeno šolo, zanimive
programe, spodbudno učno okolje.
Dober glas o šoli širijo predvsem
dobri in uspešni dijaki, ki jim stojijo
ob strani dobri in predani učitelji.
Imamo oboje, tako da ni razlogov, da
nam ne bi uspelo. Na poti do bližnjih
in bolj oddaljenih ciljev nas čaka še
veliko ovir, a mi se jih ne bojimo.
Naši dosedanji rezultati so najboljša
popotnica za naprej. Imamo veliko
uspešnih dijakov, ki se izkazujejo na
številnih področjih.

Z dihanjem
proti stresu
Piše: Mateja Šoštarić, učiteljica joge

Tempo sodobnega načina življenja povzroča sesutje nekaterih
telesnih sistemov, ki smo jih razvili za preživetje, in med
najbolj obremenjenimi, sploh v zadnjem času, je respiratorni
sistem. Verjetno ste že opazili, kako v stresnih situacijah naše
dihanje pogosto postane hitrejše in bolj plitvo.

RAVNOVESJE MED ‘AKCIJO’
IN ‘POČITKOM’
Dandanes smo ljudje večino časa v
simpatičnem živčnem sistemu, kar
pomeni, da smo neprestano v stanju
napetosti in pripravljenosti na akcijo,
ki se pogosto pravzaprav nikdar ne
konča. To lahko privede do tega,
da imamo težave s koncentracijo,
da se ne znamo sprostiti, kar vse
izjemno vpliva na kakovost dihanja
in posledično na kakovost življenja
ter produktivnost na delovnem
mestu. Dolgoletno povečevanje
pritiskov, hitrosti življenja in števila
odločitev, povezanih s stresom, je

pri sodobnem človeku v povprečju
povzročilo povečanje števila vdihov
na minuto. Nekatere raziskave celo
trdijo, da se je to v zadnjih sto letih
povečalo skoraj trikratno, kar naj bi
kazalo na pomanjkanje sprostitve,
prostega časa in večji pritisk okolice.
Dalj časa trajajoči stres slabi imunski
sistem telesa in je tudi povzročitelj
marsikatere zdravstvene težave, ki
lahko vodi v povečanje bolniških
odsotnosti.
Pravilno
dihanje
je eno izmed temeljnih orodij,
s katerim si lahko pomagamo
do kakovostnejšega življenja. Z
zavestnim in globokim dihanjem

pomagamo telesu, da preklopi iz
stresnega stanja v simpatičnem
živčnem sistemu na parasimpatični
živčni sistem, ki je odgovoren, da se
telo sprošča, regenerira in obnavlja.
Izvajanje različnih dihalnih vaj je
relativno preprosto, izvajamo jih
lahko tudi med odmori za računalnikom oz. na delovnem mestu.
Pomagajo nam pri vzpostavljanju
zbranosti, umirjanju ter ozaveščanju
določenih
čustvenih
in
mentalnih stanj.

Dihalna vaja za uravnoteženje simpatičnega
in parasimpatičnega živčnega sistema
1

Najprej skozi nos vdihnemo zrak v štirih odsekanih, a enakomernih delih (kot bi razdelili vdih
na štiri enake dele. Ob tem čutimo, kako se ob vdihu spusti trebušna prepona in z zrakom napolni
trebušni del v vse smeri, »kot da napolnimo balon v trebuhu«).

2

Za nekaj trenutkov zadržimo zrak.

3

Nato z enim dolgim počasnim izdihom skozi nos izdihnemo ves zrak iz pljuč in iz trebuha (čutimo,
kot da bi izpraznili zrak iz »balona v trebuhu«, popek gre nežno navznoter proti hrbtenici).

4

Ponovimo trikrat.

Vdih pri tej vaji je »poživljajoč« (simpatično živčevje), izdih pa »regeneracijski« (parasimpatično živčevje). Po želji lahko
prilagodimo in povečamo število delov vdiha – s štiri na osem enakomernih in odsekanih delov vdiha. To je priporočljivo sploh
za zjutraj in ko se želimo bolj prebuditi. Če vajo izvajamo zvečer in se želimo umiriti, pa poskusimo čim bolj podaljšati izdih.

povezujemo uspešne
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Za zaključene skupine in poslovne time

AKCIJSKA PUSTOLOVŠČINA
S POBEGOM IZ ROVOV
Rešite naloge in celotno misijo odporniškega
gibanja.Spoznajte industrijske rove cone Tezno iz
časa okupacije med 2. Svetovno vojno in postanite
aktivni udeleženec zgodovine.

REZERVIRAJTE
SVOJ TERMIN!
Vse informacije na: www.rovi-tezno.si
ali rovitezno@conatezno.si

P O DARITE
D O Ž I VETJE
Tako na spletu kot ob vhodu
v rove vas sedaj čaka tudi
trgovina, kjer lahko kupite
različne darilne bone, majice,
kape, prisrčnice, lončke, obeske,
magnete, bloke, svinčnike,
torbe in bandane.
www.rovi-tezno.si

