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Gorazd Bende, 
direktor PPC Tezno

Kakor koli je komu uspe-
lo preživeti dopust, že 
drugo pandemično po-

letje, je to za nami.
Preteklosti se ne da spreme-
niti. Žal, tega nismo, še vedno 
precej zazrti v bližnjo zgodovi-
no, spoznali. Sprava ni vrednota, 
zato nam ni uspelo. Z odstrtjem 
zamolčanosti, prikritosti se ji lahko 
dodajo le različni poudarki, a na gla-
vo se za nazaj ne da postaviti ničesar. 
Kot moj spomin na zibel moje mame, Belo 
krajino, zelo pristno, malo odmaknjeno, močno spre-
gledano, za dušno, pohodniško, kolesarsko in kulinarično 
eksperimentiranje. Od vtisov iz mojega otroštva do dana-
šnjih dni; še venomer jo drugače dojemam, sprejemam, a 
v bistvu ostaja enaka, tam spodaj, v srcu.
Barve jeseni že preplavljajo našo krajino. Ričet, v katerem 
so glavne sestavine, na trdo servirani ukrepi za zajezitev 
epidemije na eni in proticepilsko razpoloženje, nezado-
voljstvo vse večjega števila državljanov na drugi strani, 
je močno začinjen s političnimi kalkulacijami. Treba bo 
zaužiti še toplega, bolje kot kasneje požreti vročega, ker 
se vse več, čeprav politično nič artikuliranega, dogaja na 
ulici. A ta je vedno nepredvidljiva, za čredno imunost pred 
divjanjem, vandalizmom ni cepiva. Heterogena množica 
pač ne more izluščiti novih programskih izhodišč, zgraditi 
in utemeljiti nove platforme, razvojne paradigme. Obliva 
lahko le s populizmom, a odločati ne more o ničemer, kar 
je pomembno za delovanje države. Zaupanje v institucije 
države je na psu, zaradi desetletij moralne erozije obla-
stnikov, a sedaj jim pri naslavljanju na državljane manjka 
še dostojnosti. Kako postati priljubljen in ne populističen? 
Najbrž je treba biti iskren, tudi tega nam manjka. 
Na misel mi pride, da smo Slovenci zelo napredovali, ko 

smo imeli tuje oblastnike in se 
nismo kregali, kdo bo naš lider. 
Ne apeliram na lažjo pot, da bi 
se udinjali drugim, živeli v senci 
odgovornosti za lasten razvoj. 
Saj tudi sebe še vedno drgnem, 
preganjam. Raje sem sam sebi 

suženj, kot da bi drugim služil.
Konec je neke logike, da se ne da 

nič narediti in čakamo na prisilo dr-
žave, ki se ji vedno upremo. Ne silim 

nikogar, vendar je treba vedeti, da je na 
območjih, državah z nizko precepljenostjo 

gospodarsko okrevanje počasnejše. Po pandemiji se 
bo spremenilo ne samo obnašanje, ampak tudi vrednote. 
Fokus mora postati dolgoročen. Tudi če želiš v senco, lah-
ko razprostreš senčnik ali posadiš drevo. Slednje traja dlje, 
a pot je prava.
Mogoče smo priča obdobju, ki bo v prihodnosti pridobilo 
velik pomen, saj so nasprotja v družbi tako velika, da bodo 
izsilila preobrat k drugačni politiki, nasploh obnašanju. 
Moramo na pot iz krize, miselne, siceršnje. Ne v širino, rast 
navzgor, privlačno ljudem, sistemu, ki podpira družbeno 
kohezivnost.
Vsi ponavljamo mantro o nujni zeleni transformaciji in če-
trti industrijski revoluciji z digitalizacijo.
Osnova družbene prakse mora postati soustvarjalnost 
med oblastjo in civilnimi združenji, nevladniki. To ni nujno 
zlo, kot je trenutno obnašanje, je vezivo naslednje trase, 
za našo razvojno pot, ki se polaga na temelju zaupanja. 
Tukaj smo še neizmerno daleč, pri mobilizaciji ljudi za sku-
pne cilje namreč.
Da bi živeli, kar pridigamo. A najprej morajo maske pasti, 
ne samo kot znak, da smo premagali koronavirus, ampak, 
da bi tukaj lahko z veseljem delali in živeli bolje, za kar 
imamo vse pogoje.

DA BI ŽIVELI, 
KAR PRIDIGAMO
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Rubriko ureja: M. V.

Evropski teden mobilnosti -
Živi zdravo. Potuj trajnostno.

N
O

VA PO
DJETJA V POSLOVNI STAVBI UP

NEKOČ V CONI TEZNO

Kampanja z naslovom Evropski teden mobilnosti je bila vpeljana leta 2002  
na pobudo Evropske komisije in od takrat je to vsakoletna dejavnost. Začela se je 16. 
septembra in končala 22. septembra z dnevom brez avtomobila. Namen projekta je 

krepiti zavedanje o pomembnosti trajnostne mobilnosti in o negativnih vplivih, ki jih ima 
promet na človeka in okolje, zlasti v mestih. Letos spodbuja prebivalce Evropske unije k 

uporabi trajnostnih oblik prevoza, kot sta javni potniški prevoz in kolo,  
ter k hoji s sloganom Živi zdravo. Potuj trajnostno.

LETO 2021 JE EVROPSKO 
 LETO ŽELEZNIC
Evropska komisija je leto 2021 
razglasila za »evropsko leto 
železnic«, z namenom, da bi spod-
budila uporabo železniškega 
prevoza in s tem prispevala tudi 
k uresničevanju ciljev evropske-
ga zelenega dogovora, saj je prav 
železniški prevoz eden izmed na-
jbolj trajnostnih načinov prevoza. 
Železniški prevoz v Evropski uniji je 
na primer v letu 2018 prispeval le 
0,4 % vseh emisij toplogrednih pli-
nov iz prometa in cestni 71,8 %. 
Železniški prevoz je varen in trajnos-
ten način prevoza. Med kopenskimi 
prevozi je najvarnejši, saj je število 
smrtnih žrtev na milijardo potnikov 
na opravljeni kilometer tukaj najniž-
je. V letih od 2011 do 2015 je bil 
prevoz po železnici 27-krat varnejši 
od prevoza z avtomobilom. Število 
nesreč v železniškem prevozu se 
je v Sloveniji v zadnjem desetletju 
zmanjšalo. Leta 2020 jih je bilo pet 
(dve smrtni žrtvi) in leta 2010 21 (14 
smrtnih žrtev). 

ŠTEVILO POTNIKOV V ŽELEZNIŠKEM 
PREVOZU OD LETA 2013 UPADA
V zadnjem desetletju je bilo v Slo-
veniji prepeljanih z vlaki največ 
potnikov v letu 2013, in sicer 16,4 
milijona. Po tem letu je letno šte-
vilo potnikov v železniškem prevozu 
padlo pod 14 milijonov. 
V zadnjem času je število prepeljanih 
potnikov tudi v železniškem prevozu 

močno upadlo še zaradi pandemije 
koronavirusne bolezni Covid-19. V 
letu 2020 jih je bilo prepeljanih kar 
41 % manj kot v letu 2019. 

UKREPI V ZVEZI S PANDEMIJO 
KORONAVIRUSNE BOLEZNI 
COVID-19 SO ZMANJŠALI ŠTEVILO 
POTNIKOV V CESTNEM POTNIŠKEM 
PREVOZU ZA VEČ KOT POLOVICO 
Število potnikov je bilo v letu 2020 
tako v cestnem javnem prevozu kot v 
mestnem za več kot polovico manjše 
kot v predhodnem letu. V cestnem 
javnem prevozu je bilo prepeljanih 
približno 13 milijonov potnikov, v 
mestnem prevozu je bilo v letu 2020 
prepeljanih 25 milijonov potnikov in 
v letu 2019 več kot 58 milijonov. 

SOPOTNIŠTVO SI JE DOSLEJ 
ORGANIZIRALO PREK INTERNETA 
VEČ KOT 100.000 OSEB
Ena izmed možnosti za zmanjšanje 
prometne obremenjenosti in posle-
dic za okolje je deljenje prevoznega 
sredstva oziroma sopotništvo (angl. 
carpooling). Gre za obliko mobilnos-
ti, pri kateri se več oseb, ki niso člani 
istega gospodinjstva, dogovori za 
skupen prevoz in deljenje stroškov. 
Tak način organizacije mobilnosti je 
spodbudil tudi internet. 
V letu 2019 si je 105.270 oseb, starih 
16–74 let, v obdobju 12 mesecev or-
ganiziralo prevoz pri drugi fizični os-
ebi prek posredniške spletne strani, 
mobilne aplikacije za urejanje prevo-
zov (npr. prevoz.org) ali družbenih 
omrežjih. Med državami članicami 

EU je bil odstotek oseb, ki so si v 
letu 2019 organizirale prevoz na tak 
način, najvišji v Estoniji (29 %). Sledi-
li sta Irska in Malta. Najmanj oseb si je 
organiziralo prevoz prek interneta na 
Cipru, v Grčiji in Bolgariji. 

ŠTEVILO OSEBNIH AVTOMOBILOV 
SE VSAKO LETO POVEČA
Število osebnih avtomobilov v Slo-
veniji narašča, v zadnjem desetletju 
se je število registriranih osebnih 
avtomobilov povečalo za 10 %. V 
letu 2020 je bilo v Sloveniji na 1.000 
prebivalcev 555 osebnih avtomo-
bilov. Na ravni statističnih regij je 
bila po vrednosti tega podatka prva 
goriška statistična regija s 621 os-
ebnimi avtomobili na 1.000 prebiv-
alcev. Sledili sta primorsko-notran-
jska s in posavska statistična regija. 
Najmanj osebnih avtomobilov na 
1.000 prebivalcev so imele zasavs-
ka, osrednjeslovenska in podravska 
ter gorenjska statistična regija. 
V letu 2019 je bilo v Sloveniji na 
1.000 prebivalcev 556 osebnih 
avtomobilov, kar je bilo več od 
povprečja v celotni Evropski uniji, ki 
je znašalo 520 osebnih avtomobilov 
na 1.000 prebivalcev. 

VIR: STAT, www.stat.si
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Piše: Maja Vintar

Z umirjanjem situacije, povezane z 
epidemijo koronavirusne bolezni Covid-19

v letu 2021 zaposlovanje 
ponovno narašča 

Pot iz brezposelnosti v zaposlitev  
je včasih težavna in dolgotrajna

Bernard Memon je zaključil študij na Uni-
verzi v Ljubljani, po poklicu je diplomirani 
inženir radiologije. Med drugim je končal 
magistrski študij, ki zajema področje uprav-
nega prava in menedžmenta v javni upravi, 
magisterij znanosti je zaključil s področja 
varstva pacientovih pravic. 
Sedem let je bil zaposlen v UKC Maribor, 
nato tri leta v Državnem zboru RS, pot je 
nadaljeval na Generalnem carinskem ura-
du ter na vladnem uradu za Slovence v za-
mejstvu in po svetu. Pred nastopom petle-
tnega mandata direktorja območne službe 
zavoda za zaposlovanje v Mariboru je osem 
let delal na Ministrstvu za obrambo RS. S 
potrebami gospodarstva in podjetništva se 
je na poklicni poti srečal na Vladnem uradu 
za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer je 
bil zadolžen za gospodarsko povezovanje s 
slovenskimi podjetniki izven meja Sloveni-
je. Omeniti je treba tudi naloge na General-
nem carinskem uradu, kjer je bil v tarifnem 
sektorju dnevno soočen s potrebami podje-
tij v uvoznih in izvoznih postopkih.
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Zaposlitev posamezniku omogoča občutek 
varnosti, strukturira dan, ga povezuje z 
drugimi, zagotovi dohodek, omogoča osebno 
rast, razvoj talentov. Zato za osebo, ki je 
izgubila zaposlitev, ponovna vključitev na 
trg dela ni pomembna samo s finančnega 
vidika, ampak tudi psihosocialnega. 
Notranje energije oziroma motivacije 
nikomur ne moremo dati, vendar jo lahko 
spodbujamo. To je nekaj, kar na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje 
počnejo v vsakodnevni obravnavi strank.
88 oseb je trenutno zaposlenih za 
območni službi mariborskega Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje. 
Območna služba Maribor se deli na Urad za 
delo (UD) Maribor, UD Slovenska Bistrica, UD 
Ruše, UD Pesnica in UD Lenart. Vodja Območne 
službe Maribor je mag. Bernard Memon. 
Njegovo delo in cilje ter delo Zavoda in ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja vam predstavljamo v 
tokratnem osrednjem intervjuju. 

Čemu pri svojem delu in 
vodenju ekipe Zavoda sledite in 
kateri so cilji vašega vodenja? 
S svojo najožjo ekipo želim dose-
gati cilje v smeri izkoristka vseh 
tehničnih zmožnosti našega zavo-
da na eni strani in osebnih poten-
cialov naših zaposlenih na drugi 
strani. Z našimi skupnimi predlogi 
želim nadgraditi postopke v smeri 
digitalizacije zavoda in poenostaviti 
uradniške postopke (postopke prila-
goditi zahtevam uporabnika in vpel-
jati avtonomna pametna orodja, ki 
zasledujejo ciljne potrebe uporab-
nikov oz. »iskalcev zaposlitve«).
Eden izmed pomembnejših sredn-
jeročnih ciljev mojega vodenja je, 
da s svojo najožjo strokovno eki-
po pripravimo ustrezne predloge 
sistemskih sprememb in rešitev, ki 
jih lahko v obliki pobud predstavimo 
odločevalcem, tako na ravni vodstva 
Zavoda kot tudi na ravni resornih 
ministrstev.

Ključna sta seveda motivacija 
brezposelnih oseb in spodbujan-
je k vsem vrstam njihovega izo-
braževanja. Storitve morajo nam-
reč biti usmerjene h končnemu 
cilju in to je čimprejšnja vrnitev 
brezposelne osebe na trg dela oz. 
prehod v zaposlitev. Posebno skrb 
bomo namenili dolgotrajno brez-
poselnim osebam.
Zelo pomembno je ohranjati tesne 
stike z delodajalci in kandidate za 
zaposlitev predhodno usposobiti 
z ustreznimi kompetencami, ki us-
trezajo zahtevam delovnega mesta. 
Zato je torej nujno povezovanje s kl-
jučnimi deležniki, ki imajo posredni 
ali neposredni vpliv na trg dela. 

Korona je zagotovo precej 
zaznamovala trg dela. Kako 
se to pozna v evidencah 
mariborske enote?
V letu 2021 se je na območju OS 
Maribor v evidenco brezposelnih 
na novo prijavilo 5.850 oseb, kar je 

»Z doslednim 
strokovnim delom, 
napotitvijo na 
prosta delovna 
mesta, nadzorom 
in sankcioniranjem 
zlorab oz. kršitev s 
strani brezposelnih 
oseb (kjer prihaja 
do neupravičenega 
zavračanja primerne 
zaposlitve) želimo 
doseči cilj, da 
bo evidenca 
brezposelnih oseb 
odražala realno 
zaposljiv kader.«



8povezujemo uspešne

mag. Bernard Memon, direktor ZZZS Maribor

za 40,7 % manj kot v enakem obd-
obju leta 2020, ko smo v prvih os-
mih mesecih zabeležili 9.858 prijav. 
Stanje korone je v prvi fazi, spom-
ladi 2020, močno zaznamovalo trg 
dela, saj je epidemija čez noč povz-
ročila veliko odpuščanj in množičen 
priliv oseb v evidenco brezposelnih. 
Situacija je bila za delodajalce nova. 
Manjši delodajalci, posebej v dejav-
nostih, v katerih v času epidemije 
storitev niso smeli izvajati in niso 
imeli rezerv za premostitev, so bili 
v nastali situaciji najbolj prizadeti, 
interventni zakon pa je ukrepe pri-
nesel z zamikom. 
Kasnejši val je bil blažji, saj so de-
lodajalci v veliki meri s koriščenjem 
interventnih ukrepov premostili 
težave in na ta način ohranili zapos-
lene, kar je bilo še posebej za defi-
citarne dejavnosti zelo pomembno. 
Posledično smo beležili manjši priliv 
v brezposelnost. Domovi za starejše 
so težave s kadrom reševali s po-
močjo javnih del. 

Kaj pa druga stran, koliko mest 
so objavili delodajalci?
Delodajalci so v prvih osmih 
mesecih 2021 objavili 11.810 pros-
tih delovnih mest, kar je 11,9 % več 
kot v enakem obdobju leta 2020, ko 

so delodajalci objavili 9.916 pros-
tih delovnih mest. Struktura prostih 
delovnih mest se ni bistveno spre-
menila. 

Katere poklice in znanja 
delodajalci največkrat iščejo?
Med vsemi potrebami največji delež 
predstavljajo tako imenovani defi-
citarni poklici, po katerih je veliko 
povpraševanje med delodajalci, a 
na trgu primanjkuje kandidatov za 
zaposlitev z ustreznimi strokovnimi 
znanji. Podjetja na zavodu največ 
iščejo kader na področju predeloval-
nih dejavnosti, gradbeništva (teh 
je med vsemi povpraševanji skoraj 
40 %). Sledi področje zdravstva 
in socialnega varstva, raznovrstnih 
poslovnih dejavnosti, področje izo-
braževanja, promet. Na področju OS 
MB so bili v prvih osmih mesecih 
leta 2021 najbolj iskani naslednji 
poklici: varilci, elektroinštalater-
ji, orodjarji, vozniki težkih tovorn-
jakov, delavci za preprosta dela, 
natakarji, strokovni delavci za 
zdravstveno nego itd. Tehnološki 
napredek in posledično tehnološka 
razvitost podjetij dodatno otežuje-
ta konkurenčnost kandidatov, ki so 
znanja pridobili v preteklosti, saj se 
je spremenila vsebina teh poklicev. 

Zaradi velikega povpraševanja po 
teh profilih se v evidenco zavoda 
praviloma prijavljajo le prehodno, 
saj lahko v trenutni situaciji zapos-
litev izbirajo ter na osnovi poman-
jkanja kadra dosegajo boljše pogoje 
dela in višji zaslužek. 

Kako dejavne pri iskanju 
zaposlitve so brezposelne osebe 
v praksi? 
Danes najhitreje najdejo zapos-
litev kandidati, ki so zainteresirani 
za delo, niso izbirčni glede pogojev 
dela, kot sta delovni čas in plačilo 
ter jim je delo vrednota. Po izkušn-
jah z delodajalci, ki se srečujejo s 
pomanjkanjem kandidatov z us-
treznimi znanji in kompetencami, so 
le-ti pogosto pripravljeni zaposliti 
delavce, ki so motivirani za delo in 
so se pripravljeni učiti. Delodajalci 
jih pogosto sami usposobijo za delo 
in jim po potrebi tudi financirajo po-
trebna usposabljanja.
Težje najdejo zaposlitev dolgotrajno 
brezposelne osebe, starejše osebe, 
ki nimajo več aktualnih znanj, so 
slabše računalniško pismene, niso 
mobilne, vztrajajo pri zaposlitvenih 
ciljih, ki jih trg dela ne potrebuje, 
kot so na primer umetniški poklici, 
ekonomski poklici. Težje najdejo 
zaposlitev osebe, ki so brez izobra-
zbe in tiste osebe, pri katerih gre za 
kombinacijo vseh prej naštetih ovir 
in imajo pridružene tudi zdravst-
vene težave, posledice dolgotrajne 
brezposelnosti, revščine.

Kako jim pri iskanju zaposlitve 
pomaga Zavod?
Brezposelne osebe morajo biti ves 
čas prijave na zavodu dejavne in si 
prizadevati za čim hitrejšo rešitev 
nastale situacije. Deležne so pod-
pore osebnega svetovalca pri iskanju 
zaposlitve in so usmerjene v storitve 
zavoda, s katerimi se opolnomočijo 
za uspešno iskanje zaposlitve. Mar-
sikomu vrnitev na trg dela uspe s 
pomočjo ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, ki so za to namenjeni 
delodajalcem. V letu 2021/2022 Za-
vod brezposelnim, na temelju ocen-
jene smiselnosti, omogoča dvoletno 
vključitev v izobraževalne programe 
deficitarnih poklicev. Prav tako tudi 
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usmerja in motivira osebe za vkl-
jučitev v različna usposabljanja za 
pridobitev znanj, ki jih delodajalci 
najbolj iščejo (npr. soc. oskrbovalec, 
voznik avtobusa, varnostnik, varilec, 
pomočnik kuharja, pomočnik nata-
karja, fasader, slikopleskar …).

V strukturi 
brezposelnih oseb na 
področju OS Maribor 
izstopajo s 54,2 % 
brezposelne ženske in 
s 57,9 % osebe, ki so 
brez zaposlitve leto 
ali več (dolgotrajno 
brezposelne osebe). 
Ob tem se na našem 
območju srečujemo 
s 37,3% deležem 
oseb, starejših od 
50 let in 28,5 % 
oseb z zaključeno 
osnovnošolsko 
izobrazbo ali manj. 
Podatki so primerljivi 
s slovenskim 
povprečjem.

Mladi in starejši so velikokrat 
izpostavljeni kot ranljivejša 
populacija. Kako so se 
prilagodili na vedno bolj 
spreminjajoče se zahteve trga 
dela?
Mlajši imajo danes drugačne vred-
note in pričakujejo drugačne pogoje 
dela, kot jih večina klasičnih prostih 
delovnih mest ponuja. Ti so prila-
godljiv delovni čas, skrb za svoje po-
trebe, dostojno plačilo. 
Ker je iskanje zaposlitve živ, din-
amičen proces, na katerega vplivajo 
tudi različne objektivne okoliščine 
(npr. epidemija), so mladi zaradi 
svoje prilagodljivosti, računalniških 
veščin in digitalne usposobljenosti 
v prednosti. Žal je to generacija, ki 
je odraščala (raste) v svetu, kjer se 
vse dobi »tukaj in zdaj«. Dejstvo, da 
se zaposlitev pretežno ne realizira 
»tukaj in zdaj«, pri mladih pogosto 

vodi v upad motivacije, samozavesti 
in prepričanja, da zaposlitev dobijo 
samo izkušeni. Ključnega pomena 
torej je, da jih v tem času spodbuja-
mo, da ohranjajo dejavnosti iskanja 
zaposlitve in da pri vsakem dodat-
no pridobljenem znanju, razgovoru, 
tečaju vidijo uspeh in korak naprej 
k želenemu cilju – zaposlitev. A ne 
glede na vsa opažanja in pomis-
leke lahko sklenemo, da si mladi 
želijo delati, želijo biti »koristni«, 
imeti smisel. Pripravljeni so se uči-
ti, poskusiti nekaj novega. Želijo si 
dobrih odnosov in ne sprejemajo 
izkoriščanja.
Pri starejših je težava, da so pogo-
ji dela, za katera je povpraševan-
je, težki, gre za intenzivne panoge, 
visoka pričakovanja delodajalcev, 
večizmensko delo, ki pa starejša 
populacija, pri kateri so pogosto 
pridružene tudi zdravstvene težave, 
težje zmore.

Zavod ima kar nekaj storitev, 
ki so namenjene prav 
delodajalcem in so jim lahko 
v veliko pomoč pri iskanju 
potrebnega kadra. 
Pisarna za delodajalce svojim 
strankam nudi celostne storitve na 
enem mestu: posredovanje kandi-
datov na objavljena prosta delov-
na mesta, predstavitev prostih de-
lovnih mest in skupinska srečanja, 
informiranje o programih aktivne 
politike zaposlovanja in pomoč 
pri postopkih, predizbore, hitre 
zmenke, t. i. tailor made programe 
oz. programe, narejene na temel-
ju potreb delodajalca. Pomembno 
je, da delodajalci poznajo ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja, saj si 
lahko s tem prihranijo tako čas kot 
finančna sredstva pri iskanju no-
vega kadra. Z namenom še učinko-
vitejšega sodelovanja delodajalcem 
priporočamo, da se registrirajo na 
portalu za delodajalce: www.zade-
lodajalce.si.

Omenili ste ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja. Kar 
nekaj jih je. Kaj omogočajo?
Program Usposabljanje na delov-
nem mestu omogoča brezposel-
nim osebam usposabljanje na 

konkretnem delovnem mestu pri  
delodajalcu, medtem ko delodajal-
cu daje možnost, da brezposelno 
osebo spozna v konkretni delovni 
situaciji ter jo s prenosom znanj in 
kompetenc pred zaposlitvijo us-
trezno usposobi, opremi s potreb-
nimi znanji in veščinami. Zavod de-
lodajalcem povrne stroške izvedbe 
usposabljanja na udeleženca, ki 
traja tri mesece izjemna lahko tra-
ja dva meseca in sicer v višini 526 
EUR za dvomesečno in 732 EUR za 
trimesečno usposabljanje. Pri Us-
posabljanju na delovnem mestu 
za osebe z mednarodno zaščito in 
tujce program usposabljanja traja 
6 mesecev, mesečno zavod deloda-
jalcem povrne stroške izvedbe us-
posabljanja na udeleženca v višini 
373 EUR, kar za šest mesecev skupaj 
pomeni 2.238 EUR. Naslednji, ven-
dar krajši program v trajanju do en-
ega meseca je Delovni preizkus, ki 
predvsem delodajalcem omogoča, 
da spoznajo brezposelno osebo na 
konkretnem delovnem mestu, njene 
kompetence, znanja in veščine za 
nadaljnjo zaposlitev, saj je zapos-
litev ključnega pomena pri zagotavl-
janju višje socialne varnosti. Pro-
gram traja najmanj sto ur do največ 
enega meseca. Za izvedbo programa 
zavod delodajalcu povrne standard-
ni strošek izvedbe delovnega pre-
izkusa za udeleženca, ki na temelju 
ocenjene vrednosti stroškov znaša 
278 EUR. Delodajalci so dolžni po 
programih usposabljanja in delov-
nem preizkusu vsakemu udeležencu 
zagotoviti mentorja. Udeleženec se 
v skladu s programom usposablja 
praviloma polni delovni čas, največ 
pet dni v tednu. Podlaga za izplačilo 
upravičenih stroškov so vsa ustrezna 
dokazila, ki jih je delodajalec dolžan 
posredovati Zavodu za vsakega 
udeleženca. 
V okviru navedenega lahko deloda-
jalci po uspešnem zaključku usposa-
bljanja ali delovnega preizkusa prek 
spodbud za zaposlovanje po pro-
gramu Zaposli.me pridobijo finanč-
no pomoč ob zaposlitvi brezposel-
nih oseb iz ranljive ciljne skupine, 
ki so na trgu dela manj konkurenčni. 
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Mesečna subvencija znaša od 416 
do 666 EUR za polni delovni čas ter 
sorazmerno nižje za krajši delovni 
čas, vendar ne krajši od dvajset ur na 
teden. Zaposlitev mora trajati vsaj 
12 mesecev brez prekinitve. Višina 
subvencije je odvisna od izpolnje-
vanja meril, ki so določena v ciljni 
skupini brezposelnih in jih izpolnju-
je kandidat za zaposlitev.
Spodbude za zaposlovanje oseb 
iz programa Učne delavnice 2020 
omogoča subvencijo za zaposlitev 
brezposelnih, ki so bili vključeni v 
praktično usposabljanje v programu 
Učne delavnice. Mesečna subvenci-
ja znaša 740 EUR in se izplača odvis-
no od trajanja zaposlitve. Delovno 
razmerje se sklane za najmanj šest 
mesecev z možnostjo podaljšanja 
za najmanj šest mesecev brez pre-
kinitve.
Na spletni strani Zavoda so objavl-
jene vse potrebne informacije po 
Javnih povabilih ter vse druge po-
trebne informacije in pogoji za iz-
vajanje programov Aktivne politike 
zaposlovanja in interventni ukrep 
Povračilo nadomestila plače za sk-
rajšan delovni čas, ki je namenjen 
ohranitvi delovnih mest, ter ukrep 
Povračilo nadomestila plače za 
odrejeno karanteno ali višjo silo. 
Prav tako lahko delodajalci dobijo 
potrebne informacije o možnostih 

oprostitve plačila prispevkov, ki jih 
lahko na temelju vloge uveljavijo na 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije in Finančni 
upravi RS.

Kam želite mariborsko službo 
Zavoda pripeljati v naslednjih 
letih? Na katera področja boste 
usmerjali svoje delo?
Vizija Zavoda v prihodnjih letih je 
»digitalno«. To pomeni razvoj infor-
macijskih rešitev, ki bodo za naše 
uporabnike čim preprostejše in 
učinkovitejše. Prinaša uporabo ra-
zličnih orodij »search & match« na 
zaposlitvenih platformah ter druge 
spremembe in novosti na digitalnem 
področju. Namen uvedbe digitalnih 
storitev Zavoda je, da čim več naših 
uporabnikov spozna in uporablja ra-
zlične digitalne kanale. To pomeni, 
da storitve ne samo razvijamo, tem-
več zagotovimo tudi pomoč in indi-
vidualizirano, poglobljeno obravna-
vo tistim uporabnikom, ki imajo več 
ovir pri uporabi novih storitev. Med 
drugim je treba na številnih po-
dročjih poenostaviti postopke dela 
znotraj našega Zavoda, odpraviti 
administrativne ovire ter zaposlen-
im omogočiti novejše in sodobne 
poslovne prostore (saj se že vrsto 
let srečujemo s prostorsko stisko in 
neprimernimi pogoji za svoje delo).
Vzpostaviti želimo dejavnejši pris-

top na področju dela z delodajalci in 
ključnimi zunanjimi institucijami. In-
tenzivirati želimo sodelovanje pod-
jetji, s katerimi zavod v preteklosti 
ni sodeloval (npr. pri objavi prostih 
delovnih mest) ter vzpostaviti redno 
sodelovaje s Štajersko gospodarsko 
zbornico, Obrtno podjetniško zbor-
nico in izvajalci na področju izo-
braževanj (Aktivne politike zaposlo-
vanja »APZ«). Menimo, da je treba 
izvajati redno promocijo programov 
APZ v medijih in tiskanih glasilih 
institucij, s katerimi naša Območna 
služba redno sodeluje.
Na temelju opravljene evalvacije in 
širše razprave ter izvedenih posve-
tov z zunanjimi institucijami ter 
izvajalci na področju APZ želimo 
dejavno sodelovati pri oblikovanju 
predlogov sprememb programov 
usposabljanj (pridobljena znanja 
naših kandidatov oz. brezposelnih 
oseb naj bodo po meri zahtev gos-
podarstva).
Zmanjšati je treba število dolgotraj-
no brezposelnih oseb, povečati šte-
vilo njihovih vključitev v programe 
APZ, dosledno izvajati ugotavljan-
je kršitev in preprečevanje zlorab 
brezposelnih oseb v primerih, ko 
posamezniki odklanjajo obravna-
vo na našem zavodu in odklanjajo 
primerne zaposlitve. 
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Tiskarna Ma-tisk je ena izmed 
največjih in najbolj pre-
poznanih knjižnih tiskarn v 

Sloveniji. Ima bogato tradicijo, saj 

njene korenine segajo v davno leto 

1795. Tiskarna deluje v okviru sk-

upine DZS Grafik iz Ljubljane ter 

sodeluje z najbolj renomiranimi 

založniki, muzeji in galerijami iz Slo-

venije, Evrope in ZDA. Ponosni so, da 

več kot 90 % njihovih tiskovin najde 

svoje kupce na tujih trgih. 

Grafični proces (priprava tiskovne 

oblike, tisk, knjigoveška dodelava) 

je v celoti organiziran »pod eno 

streho«, kar zagotavlja celovit nad-

zor nad kakovostjo od prejema da-

totek do odpreme izdelkov.

Pravijo, da so edina tiskarna v Slo-

veniji, ki pri tisku uporablja stroj v 

formatu XXL (1260 x 1620 mm), kar 

se odraža v ekonomičnejši izdelavi 

določenih formatov in naklad. Upo-

rabljajo tudi moderen osem-barvni 

stroj v formatu XL (750 x 1060 mm).

S pridobljenim certifikatom FSC® 

(FSC-C106600), ki prispeva k odgo-

vornemu upravljanju z gozdovi in 

uporabi mednarodne sheme »Cli-

mate Neutral Printing«, izkazuje-

jo svojo zavezanost in prispevek k 

varovanju okolja ter trajnostnemu 

razvoju.

Cona Tezno
bogatejša za še eno 

tiskarno
Iz bližnje Špeline ulice se v Cono Tezno že od meseca avgusta  

počasi seli tiskarna Ma-tisk. Ob tem se je podjetje še  
reorganiziralo in specializiralo za proizvodnjo trdo vezanih knjig.

Piše: M. V. 
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Od ideje enega moža do 
globalnega podjetja

Izhodišče podjetja HANSA-FLEX sta bila mož in njegova ideja. Leta 
1962 je mladi zastopnik Joachim Armerding v Bremnu začel s 

proizvodnjo in z osebnim dostavljanjem nadomestnih cevnih vodov 
za oljno hidravliko, ki je v tem času postala moderna. Od podjetja z 
enim samim zaposlenim, ki je delovalo na lokalni ravni, so se v več 

kot 50-letni zgodovini podjetja razvili v skupino podjetij koncerna, ki 
deluje na globalni ravni in je še danes v 100-odstotni lasti družine.

KLJUČNA KOMPETENCA 
POSLOVANJA Z REZERVNIMI DELI
Še vedno predstavlja oskrba z re-
zervnimi deli s hidravličnimi cevmi 
in priključnimi deli veliki delež nji-
hovega poslovanja. HANSA-FLEX 
proizvaja in dostavlja v Nemčiji 
proizvedene kakovostne cevne 
vode, armature, tehnične priključ-
ke in dodatke za podjetja vseh ve-
likosti – od malih podjetij do sve-
tovnih koncernov.

PONUDNIK SISTEMOV V POSLU S 
PRVIM OPREMLJANJEM
HANSA-FLEX je danes v panogi flu-
idov eno izmed največjih ponudni-
kov sistemov na svetovni ravni. Če-
dalje več strank OEM jih zaprosi za 
rešitve za celoten hidravlični sistem 
iz ene roke. S tem pridobijo prednost 
medsebojnega delovanja stranki 
prilagojenih storitev njihovih visoko 
specializiranih strokovnih podjetij. 
Prek svetovnega omrežja podružnic 

tako v celoti pokrivajo raznolikost 
fluidne tehnologije.
 
KOMPETENCE ZA PRVO OPREMO 
ZAJEMAJO:
•  izdelavo agregatov in inženiring,
• popravilo valjev in tesnilno teh-

niko,
• izdelavo posebnih cevi in armatur,
• serijsko izdelavo cevnih vodov in 

cevovodov.
 

Notranjost prostorov podjetja 
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Kako si zagotavljate  
ustrezen kader?
»Primanjkuje predvsem strokovnega 
tehničnega kadra, saj strokovne sme-
ri izobrazbe za hidravliko praktično 
ni v šolskem sistemu.« Lasten kader 
izobražujejo prek lastnih resursov in 
tudi prek IHE (Internantional Hyda-
rulic Academie), s katero Hansa-Flex 
zelo tesno sodeluje. Imajo tudi lastne 
mentorje in predavatelje, ki skrbijo za 
izvajanje strokovnega šolanja zapo-
slenih v Hansa-Flexu. »V Hansa-Flexu 
Slovenija stremimo predvsem k ra-
zvoju kadra, saj je ta ključni dejavnik 
pri razvoju podjetja. Vlagamo v nove 

tehnologije in naprave, saj želimo 
svojim kupcem ponuditi praktično 
vse, kar zadeva hidravliko. Predvsem 
smo usmerjeni na projekte na ključ 
in skupni razvoj z našimi kupci gle-
de na njihove potrebe in zahteve,«  
še dodajo.

Zakaj ste se odločili za Cono 
Tezno in katere so njene 
prednosti? Ali menite, da bi bilo 
treba še kaj izboljšati?
»Za Cono Tezno smo se odločili 
zaradi strateškega položaja, saj je 
tukaj prisotnih ogromno podjetij, 
ki imajo potrebe po hidravliki, in 
tudi zaradi lokacije same. Prednos-
ti vidimo predvsem v Coni in nje-
ni prepoznavnosti. V Coni bi bilo 

vsekakor treba urediti oz. popraviti 

transportne poti, saj so ponekod 

dotrajane in težko prevozne. Veli-

ko podjetij nima urejenih parkirišč 

in posledično veliko zaposlenih 

v Coni parkira tudi tam, kjer ima-

jo (imamo) rezervirana parkirna 

mesta. Poudarili bi tudi, da v Coni 

primanjkuje tudi oz. jih sploh ni re-

klamnih tabel in panojev.«

Kako je na vas vplivala 
pandemija koronavirusne 
bolezni Covid-19 in kako ste se 
temu prilagodili?
»Koronakriza je na začetku, kot 

tudi večino drugih podjetij, zausta-

vila poslovanje, saj je bilo ogromno 

nejasnih navodil in zmede, kar je 

negativno vplivalo na poslovanje. 

Po cca. štirih mesecih se je zadeva 

nekako umirila in nekako se je vse 

vrnilo v stare smernice z nekaj no-

vostmi ,predvsem pri zagotavljanju 

varnosti in zdravja pri delu.«

Pripravilo: uredništvo

Prostori podjetja v Coni Tezno

»Nisi prišel tako 
daleč, da si samo 

prišel daleč!«  
Aleš Lenhart

Aleš Lenhart, direktor

»Za naše stranke 
je danes aktivnih 
več kot 3.200 
sodelavcev dan za 
dnem v okoli 400 
podružnic na vseh 
petih kontinentih.«
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Gonilna sila podjetja je Vinko 
Veršec, ki že več kot 25 let 
nabira tovrstne izkušnje. 

Njegovo široko znanje iz posameznih 
gospodarskih panog je osnova za us-
pešno sodelovanje z večjimi naročni-
ki, kot so Giga Sport (AT) in organi-
zatorji dogodkov v Red Bull Ringu, 
ki imajo zelo visoke zahteve in stan-
darde. Sedaj svoje znanje in izkušn-
je dejavno prenaša na mlajše člane 
ekipe, prodajo, grafične oblikovalce, 
oglaševalce in montažerje, saj je zag-
ovornik celovitega pristopa in tesne-
ga sodelovanja vseh vpletenih v pro-
ces brendiranja in oglaševanja. 

KAKOVOST, 100-ODSTOTNA 
ZANESLJIVOST IN IZKUŠNJE 
»One-stop-shop« ponudba je tis-
to, po čemer se zagotovo razlikuje-
jo od drugih ponudnikov in tiskarn. 
»Ko se pogovarjamo o izdelkih, so 
na prvem mestu kakovost, 100-od-
stotna zanesljivost in izkušnje, ki 
nam omogočajo, da kakovost za-
gotovimo že v fazi idejne zasnove. 
Zadovoljstvo strank je naše merilo 
uspeha, zato se vsakemu naročilu 
maksimalno posvetimo,« razlagajo 
v podjetju. Stranke se nanje pogos-
to obrnejo z osnovno idejo, potem 
skupaj pridejo do najboljše rešit-

ve. Pri tem štejejo malenkosti, ki če 
niso pravilno pripravljene, lahko za 
naročnika pomenijo velik finančni 
minus. 

»Kot pravijo – čas je denar, zato se 
podjetja rada obrnejo na nas, saj 
komunicirajo z eno osebo in dobijo 
vse, kar potrebujejo – od svetova-
nja, oblikovanja, meritev, izdelave 
do montaže. Ob tem vedo, da bodo 
blago dobili v dogovorjenem roku 
in prejeti izdelki bodo vrhunske 
kakovosti,« še dodajajo.  

Čas je denar, 
zato se podjetja rada 

obrnejo na nas
Podjetje Vidnost je »one-stop-shop« za izdelavo in 

montažo fizičnih izdelkov ali materialov, ki jih podjetje 
potrebuje za svojo promocijo – od jumbo plakatov, 

zastav, promocijskega tekstila in tekstila za notranje 
oglaševanje do pultov in tekstila za sejme, POS-stojal, 

nalepk, brendiranja vozil itn. 

Vinko Veršec, direktor
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POSTATI PRVA IZBIRA SLOVENSKIH 
PODJETIJ ZA CELOTNO GRAFIČNO 
OZNAČEVANJE
Glavni cilj so in vedno bodo zado-
voljne stranke. Z večino strank sode-
lujejo dolgoročno, z nekaterimi tako 
dobro, da so podaljšana roka njiho-
vega marketinškega oziroma prodaj-
nega oddelka. Cilji, ki so si jih zadali 
za bližnjo prihodnost, so usmerjeni 
v razvoj in modernizacijo podjetja, 
izboljšanje internih procesov in širi-
tev poslovanja na splet. 
»Naša vizija je postati prva izbira 
slovenskih podjetij za celotno gra-
fično označevanje (brendiranje). 
Vrednote, po katerih delujemo, so 
odgovornost, kakovost, sodelovanje 
in zaupanje, osebni pristop, prila-
godljivost in razvoj. Verjamemo v 
osebni pristop in personalizirane 
rešitve, zato je posameznik pri nas 
vedno na prvem mestu,« pojasnju-
jejo vizijo podjetja Vidnost.

VSE VEČ JE POTREBE PO 
INOVATIVNIH REŠITVAH
»Pomanjkanje surovin na trgu je 
eden izmed večjih izzivov, vendar se 
z zanesljivo mrežo partnerjev z izzi-
vom podjetje uspešno spoprijema in 
še vedno vse naročeno izdobavimo 
v dogovorjenem roku,« pojasnjujejo 
izzive današnjega koronskega časa 
in dodajajo: »Velik del poslovanja 
trgovin se je sicer preselil na splet, 
vendar se po sprostitvi raznih ukre-
pov potreba po fizičnih promocijskih 
materialih drastično ni spremenila in 
verjamemo, da se v prihodnje tudi 
ne bo. Trendi kažejo ravno nasprotno 
– vse več je potrebe po inovativnih 
rešitvah za zunanje in notranje gra-
fično označevanje. A smo "selitev" 
na splet, ki se dogaja v zadnjih letih, 
vsekakor prepoznali kot eno izmed 
priložnosti za širitev našega poslova-
nja, tako da v kratkem pripravljamo 
novice na tem področju.« 

SNUJEJO VEČJE  
IN MANJŠE PROJEKTE
Da so zaupanja vredni partnerji, 

potrjujejo tudi dolgoročna sode-

lovanja z večjimi podjetji, kot so 

Giga Sport v Avstriji ter organi-

zatorji različnih športnih dogod-

kov pri nas in v tujini – npr. Moto 

GP in Formula 1 v Red Bull Ringu 

(AT), Zlata Lisica, smučarski skoki 

v Planici, košarkarski kamp Gora-

na Dragića in igrišče v Mariboru, 

poskrbeli so za promo materiale za 

slovenski del olimpijske vasi na OI 

v Vancouvru, Sočiju, Riu de Janeiru 

in Londonu itn. 

Čeprav so našteti večji projekti, z 

veseljem sodelujejo z manjšimi 

podjetji ali posamezniki.

Pripravilo: uredništvo

Poskrbeli so za poromocijske 
materiale za košarkarski 
 kamp Gorana Dragića



16povezujemo uspešne

Vse več podjetij in organizacij posveča posebno skrb izboljšanju 
delovnega okolja in organizacijske klime za večje zadovoljstvo 

zaposlenih. V ta namen se odločajo za različne ukrepe, s katerimi 
krepijo družbeno odgovorno delovanje. Med njimi je tudi 62 podjetij 

in organizacij, ki so se lani in letos prijavila v postopek certificiranja za 
pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. 
Nosilec projekta, Ekvilib Inštitut in partnerji, Gospodarska zbornica 

Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje 
delodajalcev Slovenije, so jim na slovesni prireditvi v Laškem omenjeni 

certifikat tudi svečano podelili. 

62 podjetij in organizacij 
prejelo pristopni certifikat

Družbeno odgovoren 
delodajalec
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PREJEMNIKI PRISTOPNEGA CERTIFIKATA: 
3fs d. o. o., Agencija za zavarovalni nadzor, B. Rajtmajer d. o. o., 
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Bormia d. o. o., Celo-
vite storitve d. o. o., Cleaning d. o. o., CUDV Radovljica, Dhimahi 
d. o. o., E3plus s. p., EES Sistemi d. o. o., Elementum – Ag d. o. o., 
Energija plus d. o. o., ePosavje Media d.o.o., ETA Cerkno d. o. o., 
Fraport Slovenija d. o. o., GateHub d. o. o., Generali zavarovalni-
ca d. d., Gitri d. o. o., Gorenjska banka d.d., Hortikultura Brežice 
d. o. o.., INR d. o. o., Javne službe Ptuj d. o. o., Javni holding Lju-
bljana d. o. o., Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, 
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
Sevnica, Komunala Brežice d. o. o., Kostak d. d., Kostak GIP d. o. 
o., Ljubljanske mlekarne d. o. o., Lomas Ljubljana d. o. o., Ma-
kom trgovina d. o. o., MPI Vrelec d. o. o., Narayan d. o. o., NIL 
Podatkovne komunikacije d. o. o., Odvetniška pisarna Senica & 
partnerji d. o. o., Our Space Appliances d. o. o., Ozara d. o. o., 
Ozara ZC d. o. o., Pletilstvo Petra Ocvirk s. p., Pomgrad – CP d. d., 
Pomgrad – GM d. o. o., Pomgrad – TAP d. o. o., Pomgrad VGP d. d., 
Pomgrad d. d., Saubermacher – komunala Murska Sobota d. o. o., 
SMT d. o. o., Snaga d. o. o., Socialnovarstveni zavod Taber, Sovita 
d. o. o., STO Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma, 
Stroka informatika d. o. o., T-2 d. o. o., Valina Care d. o. o., Valina 
upravljanje d. o. o., Valina varovanje d. o. o., Valina d. o. o., VDC 
Tončke Hočevar, VIRS d. o. o., Zdravstveni dom Radeče, Združe-
nje DrogArt, Združenje Sazas k. o.  

Certifikat Družbeno odgov-
oren delodajalec prek nab-
ora ukrepov delodajalcem 

ponuja priložnosti za izboljšanje na 
področju usklajevanja zasebnega 
in poklicnega življenja, varnosti in 
zdravja na delovnem mestu, med-
generacijskega sodelovanja, ne-
diskriminacije in etičnega vodenja. 
Med dosedanjimi prejemniki cer-
tifikata Družbeno odgovoren de-
lodajalec so zelo raznolika podjetja 
in organizacije: od najmanjših s pe-
timi zaposlenimi do največjih z več 
kot 1.300 zaposlenimi. Delujejo v 
desetih slovenskih regijah in v zelo 
različnih panogah: od izobraževanja, 
komunale, proizvodnje, prehrambne 
industrije, socialnega varstva, infor-
matike, čiščenja do odvetništva itd. 

Na podelitvi prvih certifikatov je bil 
navzoč tudi minister za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake mož-
nosti Janez Cigler Kralj, ki je ob tej 
priložnosti čestital prejemnikom 
certifikata in med drugim pouda-
ril pomen trajnostnega delovanja 
in družbene odgovornosti podjetij, 
zlasti v negotovem obdobju, ki ga 
kroji epidemija koronavirusne bo-
lezni Covid-19. Po njegovih besedah 
bodo družbeno odgovorna podjetja, 
ki stremijo k zadovoljstvu zaposle-
nih, boljši organizacijski kulturi in 
klimi ter zagotavljanju varnega in 
zdravju prijaznega delovnega okolja, 
nedvomno lažje in hitreje premaga-
la tako številne družbene izzive, ki 
so povezani s staranjem prebival-
stva, migracijami, nezaposlenostjo, 
odhajanjem mlade delovne sile ipd., 
kot tudi težave, ki jih prinaša epi-
demija. »Težavna obdobja je lažje 
uspešno premagovati skupaj in s 
sledenjem dobrim zgledom,« je de-
jal minister. Ukrepi, ki jih sprejema-
jo podjetja in organizacije, imetniki 
certifikata Družbeno odgovoren de-
lodajalec, lahko pomembno prispe-
vajo h krepitvi pozitivnih odnosov 
med zaposlenimi in k učinkovitemu 
skupnemu reševanju izzivov trajno-
stnega razvoja, družbene odgovor-
nosti, a tudi k ohranjanju in izbolj-
šanju zdravja in varnosti zaposlenih.

Petra Hartman, vodja projekta cer-
tifikat Družbeno odgovoren de-
lodajalec na Ekvilib Inštitutu, je v 
svojem nagovoru spomnila, da se 
uspešnost podjetij najpogosteje 
meri zgolj z bilancami in poslovni-
mi izidi, a se pozablja na vidik, kako 
se podjetja spopadajo z okoljskimi 
in družbenimi izzivi. »Kako skrbijo 
za okolje, v katerem delujejo, kako 
jim je mar za zaposlene, ki vsak dan 
stopijo skozi vrata podjetja, in kako 
so povezani s skupnostjo, katere 
del so. Vemo, da je v današnjih ča-
sih teh izzivov ogromno, in prav je, 
da podjetja vidijo družbeno odgo-
vornost ne samo kot zmanjševanje 
svojih negativnih vplivov, ampak 
predvsem kot način, kako lahko de-
javno prispevajo k temu, da bosta 
tako naše okolje kot družba zdrava, 
vitalna in ohranjena za nas in vse 
generacije, ki prihajajo za nami,« je 
poudarila Petra Hartman.

Po besedah Mitje Gorenščka, izvr-

šnega direktorja GZS, se podjetja in 

organizacije vse bolj zavedajo, da je 

družbena odgovornost pomemben 

dejavnik pri dobrih medsebojnih 

odnosih v podjetju in da pozitivno 

vpliva tudi na zaposlovanje novih 

sodelavcev. »Družbeno odgovornim 

podjetjem se krepi blagovna znamka, 

kar pozitivno vpliva na odziv zunanjih 

deležnikov in poslovnih partnerjev, 

predvsem mladi vedno bolj izbirajo 

svoje delodajalce tudi na osnovi druž-

bene odgovornosti podjetij. Družbe-

no odgovorna podjetja se pohvalijo 

z visoko stopnjo pripadnosti svojih 

zaposlenih, medtem ko vključenost 

in pripadnost pozitivno vplivata na 

motivacijo, zavzetost ter inovativnost 

in ustvarjalnost zaposlenih. Hkrati se 

zmanjšujeta absentizem in fluktuaci-

ja,« je poudaril in dodal, da je družbe-

no odgovornost treba živeti. 
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Za fotografskim imen-
om »k.Marcella pho- 
tography« stojim 

 Marcella, ki vsakdanje in 
posebne življenjske trenutke 

lovim v objektiv oz. ustvarjam 
nepozabne spomine svojim 

strankam.
Svoj butični kotiček, fotografsko 

gnezdece sem si ustvarila v poslov-
ni zgradbi UP, ki je zaradi svoje po-
zitivne energije in urejenosti toplo 
sprejet in med ljudmi vedno bolj 
priljubljen. 
Sicer je moje delo zadnjih 10 let 
usmerjeno predvsem v družinsko 
in poročno fotografijo, ampak si ob 
tem tudi vedno pogosteje vzamem 
kak izziv, katerega naročniki so raz-
lična podjetja. Tako se na drugačen, 

predvsem domač pristop lotevam 
projektov precej različnih podjetij 
in zanje ustvarim poslovne portrete, 
predstavitev ponudbe ter ustvarja-
nje materiala za objave na social-
nih omrežjih in spletnih straneh, 
saj vse več podjetij spoznava iz-
jemno pomembnost le-teh. Foto-
grafija oz. neka vizualna celota je 
namreč prvo, s čimer se stranka, 
naš potencialni kupec, sreča in zato 
je prvi vtis res izjemnega pomena. 
Sem sodi ne le privlačen videz so-
cialnega omrežja, spletne strani oz. 
fizičnih poslovnih prostorov, ampak 
tudi prijetna predstavitev, kaj sploh 
počnemo, kako in kdo za tem stoji. 
Ne le podjetja, tudi posamezniki da-
jejo vedno večji pomen kakovostni 
fotografiji, kljub temu, da je na do-

Marcela Krničar,  
fotografinja
www.kmarcella.com

»Fotografija ni le  
fotografija, govori nam  
zgodbe časa in ljudi.«

Novi v stavbi UP
Tokrat vam predstavljamo tri posameznike oziroma 

podjetja, ki so pred kratkim našla svoje mesto v 
poslovni stavbi UP znotraj Cone Tezno, na naslovu 

Cesta k Tamu 12, Maribor.
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segu roke vsa možna tehnologija, da 

fotografije ustvarjamo sami. Ampak 

ravno v tem je bistvo – imamo tisoče 

fotografij na svojih telefonih, raču-

nalnikih, medtem ko so stene doma 

in albumi prazni. Precej sarkastično. 

Zato se, upam, da vedno bolj, po-

membnost pripisuje lepim, kakovo-

stnim fotografijam, ki jih z veseljem 

pokažemo, razvijemo in shranimo 

– za nas in generacije za nami. Tako 

kot nekoč – manj postaja več. Imeti 

manj fotografij, ujetih trenutkov – a 

zato so ti toliko bolj posebni, lepi. 

Fotografija ni le fotografija, govori 

nam zgodbe časa in ljudi. Njihovo 

srečo, najbolj intimne in dragocene 

trenutke. In to, da sem jaz kot foto-

grafinja del tega, je zame res drago-

ceno in hvaležno delo. S tem moje 

delo nosi tudi veliko odgovornost, 

ki se je zelo dobro zavedam in tudi 

zato v to vlagam v tako veliki meri 

sebe.

V prihodnje se želim še bolj usmer-

jati v podrobnosti, izboljševati svoje 

delo z različnimi pristopi in ideja-

mi ter navdih iskat v modernem in 

preteklosti. Ker želim maksimalno 

izkoristiti svoje talente, se vedno 

bolj usmerjam tudi v tujino, ki nam 

prinese še kakšno idejo več. Vsak 

dan je priložnost, da smo še boljši in 

boljši, kljub temu da že zdaj delamo 

dobro. Novi časi, novi trendi, tehno-

logije, znanja … Izzivov res nikoli ne 

zmanjka, a na nas je, kako bomo te 

izzive izkoristili. 

Njihove storitve obsegajo:
- pomoč in svetovanje pri 
odprtju podjetja,

- uvajanje v začetek poslovanja,
- vse administrativne, kadrovske 

in računovodske storitve,
- svetovanje,

- priprava razpisov in bančne doku-
mentacije.

Njihova vizija je butično poslovanje na 
individualni ravni z osebnim pristopom. 
Svojim strankam nudijo vse, kar njihovo 
podjetje potrebuje.

SIMALI, računovodske 
in poslovne storitve

Podjetje Simali deluje od leta 2009, 
nedavno pa so se preselili v nove 
poslovne prostore – najdete jih v 
7. nadstropju poslovne stavbe UP v 
Coni Tezno

Simona Luzar,  
direktorica podjetja SImali
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Gre za mlado podjetje, vendar 
bogato z izkušnjami. Lastni-
ca podjetja namreč izhaja iz 

družine, ki ima izdelovanje nakita v 

krvi – nakit v Rhode Islandu ustvar-

jajo že vse od leta 1899. Globoko 

navdihnjeni z zgodovino, lepoto in 

kulturo Nove Anglije želijo odražati 

tudi v svojem ustvarjalnem procesu. 

Ustvarjajo izdelke, ki sledijo čistemu 

slogu, ne bleščeče in kričeče, pač 

pa klasično in brezčasno. Strankam 

nudijo personalizirane kose nakita, 

izdelane in poslane v izjemno krat-

kem času.

S poletjem 2021 je podjetje v Coni 
Tezno odprlo nov oblikovalski od-
delek, ki skrbi za celotno grafično 
podobo podjetja – spletno stran, 
produktne fotografije in brand na 
splošno. 

Trenutno ekipo sestavljata Mitja 
in Katja, vendar je potreba in želja 
po širitvi ekipe vedno večja. Delo z 
mednarodno ekipo je svojevrsten iz-
ziv, prav zabavno pa je spremljati in 
videti kolekcije nakita, ki zaživijo in 
vedeti, da je pri tem pomagalo tudi 
slovensko znanje.

Haverhill
Haverhill je perspektivno, hitro 
rastoče podjetje v ZDA, ki ustvarja 
moderne in igrive kose nakita, od 
poletja 2021 pa je povezano tudi s 
Cono Tezno.
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V pripravi je občinska  
turistična strategija do leta 2027 

Mestna občina Maribor je 
začela pripravljati Strate- 
gijo trajnostnega razvo-

ja in trženja turistične destinacije 
Maribor za obdobje 2022−2027. 
Pripravo vodi in usmerja Regional-
na razvojna agencija za Podravje 
– Maribor. Dobiti želimo ciljno us-
merjen dokument, ki bo predstavl-
jal strateške usmeritve z ukrepi za 
trajnostni razvoj turizma in razvoj  
blagovne znamke turistične des-
tinacije Maribor.  Strategija se bo 
nanašala na zaokroženo turistič-
no območje turistične destinacije 
Maribor (Mestna občina Maribor), z 
vidika komplementarnih turističnih 
produktov pa tudi na druga območja 
Podravske regije. Vsa uspešna preob-
likovanja mest in regij so se začela z 
močno in jasno vizijo, ki so jo soust-
varili najpomembnejši deležniki 
mesta in okolice, zato je vizija Mari-

bora in regije eden izmed ključnih 
korakov pri pripravi strategije.
Priprava strateškega dokumenta bo 
ob pripravi vizije zajemala tudi ana-
lizo stanja, oblikovanje blagovne 
znamke in znotraj strategije obliko-
vanje ukrepov z akcijskim načrtom. 
Za pripravo analize bomo izvedli 
vrsto anket, s katerimi bomo izmerili 
zadovoljstvo s stanjem turizma med 
obiskovalci, prebivalci in ključnimi 
deležniki v turizmu. Sledili bodo fo-
rumi in intervjuji s strokovnjaki za 
pripravo vizije in blagovne znamke 
ter fokusne skupine (vezane na kul-
turo, šport, turistično gospodarstvo 
ter znanje in kompetence). Z njihovo 
pomočjo bomo lažje zastavili cilje, 
modele razvoja, trženja in upravlja-
nja turistične destinacije ter poslov-
ni model povezovanja ponudnikov 
storitev, s tem tudi pripravo akcijske-
ga načrta, s katerim bomo udejanjali 

načrt razvoja in trženja ponudbe tu-

ristične destinacije Maribor.

Občina je svoje občane povabila, naj 

se vključijo v oblikovanje strategije; 

mnenje lahko sporočijo v anketi, ki 

je objavljena na spletni strani RRA 

Podravje – Maribor (rra-podravje.si).

Strategija bo predvidoma končana 

v novembru 2021. Ključni delež-

niki pri njeni pripravi in uporabi so 

Zavod za turizem Maribor, Regio-

nalna razvojna agencija za Podrav-

je – Maribor, Mestna občina Mari-

bor s pristojnimi uradi, organizacije 

in ustvarjalci na področju kulture, 

nevladne organizacije s področja 

kulture in samostojni kulturniki, or-

ganizacije na področju športa, turi-

stično gospodarstvo ter turistična 

društva in združenja, izobraževalne 

organizacije ter seveda občani in 

občanke Maribora.

Spodbude Eko sklada pomembno  
prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v Mariboru 

Mestna občina Maribor je 
pozvala Ministrstvo za 
okolje in prostor, naj pon-

ovno prouči predvidene spremem-
be pri subvencioniranju okoljskih 
naložb iz Eko sklada. Sredi poletja 
je namreč ministrstvo objavilo pred-
log sprememb Odredbe o razvrstit-
vi območij, aglomeracij in podob-
močij glede na onesnaženost zraka 
ter Odloka o določitvi podobmočij 
zaradi upravljanja s kakovostjo zu-
nanjega zraka. Če bodo obveljale 
spremembe, kot so predvidene, 
bodo v večini občin – med dru-
gim tudi v mariborski – ukinjene 
določene spodbude Eko sklada za 
okolju prijazne naložbe prebivalstva 
(na primer za plinske kotle) ali bodo 
te spodbude manjše (na primer za 
zamenjavo zastarelih malih kurilnih 
naprav). Vprašljive so tudi spod-

bude za nekatere naložbe v javnem 
sektorju (npr. nabava komunalnih 
in delovnih vozil na okolju prijazen 
pogon in električnih avtobusov).

Odločitev za spremembe je odziv na 
izboljšanje kakovosti zraka; v večjem 
delu države, tudi na območju Maribo-
ra, namreč že tri leta zapored ni bilo 
doseženo število preseganj mejnih 
koncentracij delcev PM10 in tako ni 
več pogojev, da bi veljal Odlok o načr-
tu za kakovost zraka za aglomeracijo 
Maribor. Če bodo obveljale predlaga-
ne spremembe, bo ta odlok ukinjen 
s 1. oktobrom 2021 in po tem ne bo 
več osnove za dodelitev subvencij za 
nekatere okoljske naložbe.

Število preseganj zdravju škodljivih 
delcev se na območju mariborske 
občine iz leta v leto zmanjšuje. Po-

zitivni trend je nedvomno rezultat – 
med drugim – posodabljanj ogreval-
nih sistemov in stavbnega pohištva, 
torej investicij, ki so bile v znatni 
meri izvedene tudi s subvencijami 
Eko sklada. Vendar hkrati ne moremo 
mimo dejstva, da kurjenje v zastare-
lih malih kurilnih napravah še vedno 
pomembno prispeva k onesnaženju 
zraka v kurilni sezoni. Na območju 
mariborske občine je opazno tudi 
naraščanje deleža črnega ogljika kot 
posledice kurjenja lesne biomase, 
zato o splošnem izboljšanju stanja 
žal še ne moremo govoriti. Z uki-
njanjem oziroma zniževanjem sub-
vencij se lahko trend posodabljanja 
kurilnih naprav bistveno upočasni in 
kakovost zraka znova poslabša.

Piše: Lidija Ferk,  
Mestna občina Maribor 
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Novičke

PODJETNO NAD IZZIVE – 
PONI PODRAVJE

Projekt je namenjen 
vsem, ki imajo 
podjetniško idejo in 
želijo izpopolniti svoje 
podjetniško znanje.

Regionalna razvojna agencija za Po-
dravje – Maribor je skupaj z Znan-
stveno-raziskovalnim središčem 
Bistra Ptuj in Razvojno agencijo 
Slovenske gorice, 14. 9. 2021 obja-
vila Četrti javni poziv za vključitev v 
projekt Podjetno nad izzive – PONI 
Podravje.
Projekt udeležencem ponuja 
štirimesečno redno zaposlitev, v 
okviru katere bodo celostno raz-
vijali svoje podjetniške ideje, se 
udeleževali uporabnih individual-
nih in skupinskih podjetniških us-
posabljanj ter ob podpori izkušenih 
mentorjev in zunanjih strokovnja-
kov razvili in dopolnili podjetniško 
idejo, izdelali poslovni model in se 
seznanili z različnimi vidiki podjet-
ništva. Skozi usposabljanje se bodo 
zagotovo vzpostavili novi poslovni 

stiki, sodelovanja in prijateljstva. 
Glavni cilj projekta je ustanovitev 
novih podjetij, v okviru katerih 
bodo udeleženci podjetniškega us-
posabljanja realizirali svoje podjet-
niške ideje. 
Zakaj se je odločila za vključitev 
v program, nam je zaupala Alenka 
Krajnčič, udeleženka 3. skupine na 
RRA Podravje – Maribor: »Za projekt 
Poni sem prvič slišala od svoje pri-
jateljice, ki je imela zelo dobre iz-
kušnje in je razvila uspešno poslov-
no idejo. Glede podjetništva nisem 
bila ravno začetnik, a mi je projekt 
Poni dal trše temelje, teoretično 
nadgradil prakso in mi pomagal pri 
razvoju novega izdelka. Predvsem 
pomembno mi je bilo, da mi pospeši 
mreženje in omogoči nove poslovne 
stike. S pomočjo mentorjev in znan-
ja, ki sem ga pridobila v času uspos-
abljanja, bom lahko lažje postavila 
svoj izdelek na trg. V skupini smo 
bili podobno misleči, s katerimi smo 
se dopolnjevali in si pomagali. 
Program Poni je resnično odskočna 

deska podjetniku z novo poslovno 
idejo. Pomembno je tudi, da ti da 
čas, da v miru in podrobno pripraviš 
poslovni načrt, za katerega po na-
vadi zmanjka časa, kar je osnova za 
začetek podjetništva.«

Pogoji za vključitev so:
• Kandidat mora imeti poslovno 

idejo, ki jo namerava razvijati v 
okviru projekta;

• Kandidat mora imeti stalno ali 
začasno prebivališče v eni izmed 
občin Podravske regije;

• Kandidat še ni bil vključen v kat-
eri koli program Podjetno v svet 
podjetništva;

• Kandidat mora imeti poravnane 
vse zapadle obveznosti do države;

• Kandidat mora imeti na dan vkl-
jučitve v projekt izpolnjene vse 
pogoje za podpis pogodbe o 
zaposlitvi.

Rok za prijavo je 15. oktober 2021. 
Javni poziv in obrazce najdete na 
spletni strani: www.rra-podravje.si. 

Udeleženci usposabljanj
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NAJVEČJI DOGODEK ZA MREŽENJE V 
SLOVENIJI –SEEMEET SLOVENIA 2021

Med 20. in 21. oktobrom bo potekal največji dogodek za 
mreženje v Sloveniji – SEEmeet Slovenia 2021, letos že 
šesti po vrsti. Tokrat ga pripravljajo v virtualni obliki, pod-
jetja bodo znova dobila edinstveno priložnost za širitev 
svojega posla prek posebej organiziranega poslovnega 
mreženja. Letos so tri glavna področja: kovinska indus-
trija in strojegradnja – proizvodnja strojev in izdelkov iz 
kovin, elektroindustrija – proizvodnja električne opreme 
ter informacijska in komunikacijska tehnologija – IKT. 
Namen dogodka je pomoč podjetjem pri širjenju poslo-
vanja na domačem in mednarodnem trgu z organizacijo 
vnaprej dogovorjenih srečanj, ki bodo na hiter in učinko-

vit način opredelila skupne interese za nadaljnje skupno 
sodelovanje potencialnih partnerjev. Kot zanimivost bo 
dogodek ponujal tudi tematska predavanja s treh pred-
nostnih področij. 
Na letošnjem SEEmeetu sodeluje tudi podjetje TPV Au-
tomotive (član skupine TPV), ki išče v Sloveniji poslovne 
partnerje in dobavitelje z različnih področij, kot so proiz-
vodnja namenskih strojev, tehnologija (varjenja, kovičen-
ja in vijačenja), storitve vzdrževanja in programiranja, 
vpenjalne priprave in obdelovalna orodja za CNC-stroje.
Več informacij in prijave https://www.seemeet.si/.

Rubriko ureja: M.V.

PODZEMNA  
PUSTOLOVŠČINA 

v Rovih Tezno je del dokumentarne-
ga filma Nič nas ne sme preseneti-
ti, ki si ga lahko ogledate v splet-

nem arhivu RTV Slovenije.
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2.

Energija sonca je 
praktično neusahljiv vir 

obnovljive energije
Zavod PPC Tezno načrtuje izgradnjo sončne elektrarne,  

ki bo služila predvsem kot pilotski projekt za usklajevanje  
vseh deležnikov platforme CT energetska skupnost OVE.

V Sloveniji in Evropski uniji 
rastejo zahteve po izbiri tra-
jnostnih in obnovljivih virov 

energije, ki bi v naslednjih letih 
pripomogli k ohranjanju kakovosti 
zraka in ohranitvi narave. Energetska 
učinkovitost in samozadostnost sta 
ključni in sta navsezadnje pomem-
bni za ohranjanje naravnih virov in 
kakovosti življenja. 
Cona Tezno je ena izmed redkih, če 
ne edina poslovno-industrijska cona 
v Sloveniji, ki že ima vpeljano pi-
lotno okolje za inteligentne napra-
ve. Opremljena je še z brezplačnim 

brezžičnim spletnim omrežjem, s 
čimer so postavljeni temelji za hi-
trejši razvoj digitalnih rešitev. Vse 
to želimo v prihodnje nadgraditi ter 
strankam in kupcem omogočiti delo-
vanje v inovativnem in tehnološko 
naprednem okolju. Cona Tezno bo 
postala središče uporabe, uresničit-
ve tehničnih rešitev na področju ob-
novljivih virov energije (OVE). 

PRIPRAVLJAMO TAKO IMENOVANO 
CT ENERGETSKO SKUPNOST OVE
V Coni Tezno si prizadevamo za 
ohranjanje stabilnega elektroener-

getskega sistema in varnost dobave 
električne energije, pri čemer je in 
vse bolj bo pomembno, da sta pro-
izvodnja in poraba električne ener-
gije uravnoteženi. Izkoriščanje/upo-
raba hranilnikov električne energije 
ima pomembno vlogo pri prehodu 
na ogljično nevtralno družbo in ima 
velik vpliv na izboljšanje energetske 
učinkovitosti elektroenergetskih sis-
temov. Hranilniki električne energije 
so postali nepogrešljiv del integraci-
je obnovljivih virov energije v ener-
getskih sistemih.
Sončne elektrarne zagotavljajo ele-

Napoved rasti sončnih elektrarn v Sloveniji do leta 2025 (vir: http://pv.fe.uni-lj.si/SEvSLO.aspx)
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ktrično energijo brez ustvarjanja to-
plogrednih plinov, imajo nizke obra-
tovalne stroške in potrebujejo le 
malo vzdrževanja. Njihovo delovanje 
je nemoteče in okolju prijazno. Na-
mestitev fotonapetostnih panelov 
ne zahteva velikih posegov v okolje 
ter dolgotrajnih in obsežnejših grad-
benih del. Skladno z zastavljenimi 
cilji k prehodu na ogljično nevtralno 
družbo je samoumevno, da si pri-
zadevamo k povečanju proizvodnje 
vseh vrst energije iz obnovljivih vi-
rov. Razvoj in povečevanje proizvod-
nih kapacitet sončnih elektrarn bos-
ta v Coni Tezno v prihodnjih letnih 
pomembna dejavnika energetskega 
in gospodarskega razvoja. Glede na 
razpoložljive strešne površine se v 
prihodnosti načrtuje sukcesivna iz-
gradnja več sončnih elektrarn, veza-
nih na interno omrežje Cone Tezno. 

MFE ZPPCT-1 KOT  
PILOTSKI PROJEKT
Zavod PPC Tezno načrtuje izgradnjo 
sončne elektrarne, ki bo služila pred-
vsem kot pilotski projekt za usklaje-
vanje vseh deležnikov platforme CT 
energetska skupnost OVE. Projekt 
izvedbe manjše sončne elektrarne, 

imenovane MFE ZPPCT-1, v kombi-
naciji z uporabo hranilnikov električ-
ne energije, v Coni Tezno predstavlja 
razvojna izhodišča za oskrbo cone z 
električno energijo. 
Spremljanje proizvodnje in odjema 
električne energije, prilagajanje od-
jema električne energije s pomočjo 
hranilnikov in razvoj novih poslov-
nih modelov upravljanja, proizvo-
dnje in prodaje električne energije 
v Coni Tezno so glavni cilji projek-
ta. Cilj investicije je tudi prispevati 
k zmanjšanju ogljičnega odtisa in k 
povečanju uporabe obnovljivih vi-
rov energije. Priključitev elektrarne 
je predvidena s samostojnim vodom 
neposredno na izvod priključno-me-
rilnega mesta (PMO) po shemi PS.2. 
Zardi poenostavitve in posledično 
hitrejše realizacije projektov se bodo 
sončne elektrarne gradile skladno z 
Uredbo o manjših napravah za proi-
zvodnjo električne energije iz obno-
vljivih virov energije ali s soproizvo-
dnjo z visokim izkoristkom (Uradni list 
RS, št. 14/20). Uredba določa vrste, 
velikost in pogoje za montažo in pri-
ključitev naprav za proizvodnjo elek-
trične energije iz OVE ali SPTE, za ka-
tere ni potrebno gradbeno dovoljenje.

PRIDRUŽITE SE
Zavod PPC Tezno torej vabi k sou-
stvarjanju platforme CT energetska 
skupnost OVE. Vabljeni ste lastniki 
zemljišč, stavb za postavitev sončnih 
elektrarn, lastniki prostorov za aku-
mulacijske enote, potencialni odje-
malci na ta način proizvedene zelene 
energije, investitorji v OVE, ki bodo, 
ne glede na lokacijo v Coni Tezno, 
lahko dostopali do te energije iz ka-
tere koli v Coni Tezno postavljene 
enote. Vabljeni ste izvajalci sistemov 
OVE, ki lahko s svojimi že pridoblje-
nimi izkušnjami iz prejšnjih projektov 
prispevate k optimalno zastavljenim 
tehničnim rešitvam.

Pripravil: M.N.

Projekte v okviru CT energetska 
skupnost OVE spremlja vodja 
energetike v Zavodu PPC Tezno 
Milan Novak. Za vse informacije 
v zvezi z investiranjem v OVE v 
Coni Tezno vam je na voljo na 
milan.novak@conatezno.si, po 
telefonu 02 460 1 305 ali na 
mobilni številki 041 695 153. 

Nameščeni fotonapetostni paneli 
(foto: Milan Novak)
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Preventivno finančno 
prestrukturiranje

Piše: Marko Wolf, finančni svetovalec pri Targo finance d. o. o.

Zahtevne gospodarske razmere, kot je tudi obdobje epidemije 
koronavirusne bolezni Covid-19, lahko tudi sicer zdravim podjetjem 
povzročijo težave v zagotavljanju likvidnosti, donosnosti, kapitalske 

ustreznosti tako, da se v skrajnem primeru srečajo s tveganjem 
insolventnosti.

POSLOVNA PRESTRUKTURIRANJA
O poslovnem prestrukturiranju je 

govora predvsem takrat, ko se la-

stnik podjetja zaradi osredotoča-

nja na osnovno dejavnost podjetja 

odloči odprodati manj pomembne 

dejavnosti, ki so jih izvajali v dob-

rih gospodarskih razmerah, a se-

daj morda to predstavlja dodatno 

breme v podjetju. Poslovno pre-

strukturiranje je sicer pogosto pri 

spremembah na trgih, ko se mora 

podjetje prilagoditi bodisi zaradi 

spremenjenih poslovnih modelov, 

zvišanja vhodnih cen, sprememb 

strukture in nakupne moči kupcev, 

potreb po uporabi drugačnih teh-

nologij, širitve bodisi povezovanja 

s strateškimi partnerji in številnih 

drugih dejavnikov.

Prodaja določene dejavnosti pod-

jetja ima lahko vzroke tudi v nepri-

merni finančni kondiciji podjetja in 

je lahko tudi posledica finančnega 

prestrukturiranja. Prestrukturiranje 

se lahko izvede s prodajo sredstev 

podjetij, lastniških deležev ali na 

primer celotnih hčerinskih družb.

FINANČNO PRESTRUKTURIRANJE
Finančno prestrukturiranje je pro-

ces, ki običajno pomeni delno ali 

popolno prestrukturiranje svojih 

finančnih obveznosti. Ta postopek 

omogoča podjetjem, da glede na 

svoje stanje in potrebe pridobijo 

dovolj časa in sredstev, da svoje ob-

veznosti poravnajo v rokih. Z upo-

rabo finančnega prestrukturiranja 

lahko marsikatera družba preživi v 

negotovih časih in dobi priložnost, 
da ponovno okrepi poslovanje v 
svoji glavni dejavnosti ter se osre-
dotoči na svoje poslovno okolje 
in ne toliko na finančno področje. 
Poznamo »predpisane« postopke 
finančnega prestrukturiranja, med 
katere spadata npr. stečaj in prisilna 
poravnava. Podjetje lahko, preden 
nastopi tako kritična situacija, izve-
de tudi t. i. preventivno prestruktu-
riranje.

PREVENTIVNO 
PRESTRUKTURIRANJE
Preventivno prestrukturiranje je po-
stopek, ki se uvede z namenom, da 
se dolžniku, za katerega je verjetno, 
da bo v obdobju enega leta postal 
insolventen, omogoči, da na temelju 
sporazuma o finančnem prestruk-
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turiranju izvede ustrezne ukrepe 
prestrukturiranja in druge potrebne 
ukrepe, vse z namenom, da odpravi 
vzroke, zaradi katerih bi lahko pos-
tal insolventen.

Za preventivno prestrukturiranje je 
značilno to, da je takšno prestruk-
turiranje mogoče izvesti že v pred-
hodnem obdobju, ko insolventnost 
še ni nastopila. Tako tudi morebitni 
neuspeli poskus preventivnega pre-
strukturiranja ne vodi nujno v pri-
silno poravnavo in kasneje stečaj, 
kar pomeni, da insolventni dolžnik 
pri vložitvi predloga za izvedbo 
postopka ni po nepotrebnem obre-
menjen s posledicami neuspelega 
poskusa izpeljave preventivnega 
prestrukturiranja. Prav tako ne po-
meni nujno, da neugoden razplet 
preventivnega prestrukturiranja 
samodejno sproži stečaj podjetja, 
tako kot je to v primeru prisilne po-
ravnave (z izjemo poenostavljene 
prisilne poravnave).
Ena izmed pomembnejših lastnosti 
preventivnega prestrukturiranja je, 
da postopek izvaja poslovodstvo 
pod posrednim nadzorom upnikov, 
kar ni enako kot v prisilni poravna-
vi, kjer postopek poteka pod ne-
posrednim nadzorom upravitelja 
prisilne poravnave, ki ga imenuje 
sodišče.

Postopek preventivnega prestruktu-
riranja je dovoljeno voditi samo nad 
veliko, srednjo ali majhno družbo. 
Financiranje mikro družb je pravi-
loma urejeno s poslovnim odno-
som do majhnega števila finančnih 
institucij, zaradi tega posledično za 
sklenitev morebitnega sporazuma o 
finančnem prestrukturiranju te druž-
be niso potrebna obsežnejša poga-
janja z večjim številom predstavni-
kov teh finančnih institucij. Hkrati 
lahko mikro družba izvede finančno 
prestrukturiranje po preprostejšem 
postopku, in sicer po postopku poe-
nostavljene prisilne poravnave.
Omenimo še to, da so predmet pri-
silnega prestrukturiranja lahko le 
finančne terjatve, vzpostavljene do 
dolžnika. Nezavarovane finančne ter-

jatve je možno prisilno prestrukturi-
rati z njihovim zmanjšanjem oziroma 
odložitvijo njihove dospelosti. Zava-
rovane finančne terjatve je dovolje-
no prisilno prestrukturirati samo z 
odložitvijo njihove dospelosti oziro-
ma spremembo obrestnih mer.

Finančno 
prestrukturiranje 
je proces, ki 
običajno pomeni 
delno ali popolno 
prestrukturiranje 
svojih finančnih 
obveznosti.

POSTOPEK PREVENTIVNEGA 
PRESTRUKTURIRANJA
Postopek preventivnega prestruktu-
riranja se lahko začne, če dolžnik še 
ni postal insolventen in je verjetno, 
da bo v obdobju enega leta postal 
insolventen. Domneva se, da obsta-
ja ta razlog, če z začetkom postopka 
preventivnega prestrukturiranja so-
glašajo upniki, ki so imetniki finanč-
nih terjatev do dolžnika, ki skupaj 
dosegajo 30 odstotkov vsote vseh 
finančnih terjatev do dolžnika. 

PREDHODNI POSTOPEK 
PREVENTIVNEGA 
PRESTRUKTURIRANJA
V predhodnem postopku sodišče 
odloča o začetku postopka preven-
tivnega prestrukturiranja. Posebnost 
je ta, da lahko predlog za začetek 
postopka preventivnega prestruktu-
riranja vloži samo dolžnik.

Dolžnik mora v predlogu za začetek 
postopka preventivnega prestruk-
turiranja izkazati upravičen razlog 
za izvedbo tega postopka tako, da 
predlogu priloži notarsko overjene 
izjave upnikov, ki so imetniki finanč-
nih terjatev do dolžnika, ki skupaj 
dosegajo 30 odstotkov vsote vseh 
finančnih terjatev do dolžnika, da 
soglašajo z začetkom postopka 
preventivnega prestrukturiranja. 
Predlogu za začetek postopka pre-
ventivnega prestrukturiranja je tre-
ba priložiti osnovni seznam vseh 

finančnih terjatev in revizorjevo po-
ročilo o pregledu tega seznama.

Začetek postopka preventivnega 
prestrukturiranja učinkuje samo za 
finančne terjatve do dolžnika, za ka-
tere nastanejo naslednje posledice:

• po začetku postopka preven-
tivnega prestrukturiranja proti 
dolžniku ni dovoljeno izdati skle-
pa o izvršbi ali zavarovanju,

• postopki izvršbe ali zavarovanja, 
ki so v teku, se prekinejo,

• zastaranje finančnih terjatev se 
zadrži,

• dolžnik ni v zamudi s plačilom 
glavnice zavarovane terjatve (mo-
ratorij glavnice).

GLAVNI POSTOPEK 
PREVENTIVNEGA 
PRESTRUKTURIRANJA
V glavnem postopku sodišče odloča 
o potrditvi sporazuma o finančnem 
prestrukturiranju. Za veljavnost spo-
razuma o finančnem prestrukturira-
nju je potrebno soglasje naslednjih:
dolžnika,
upnikov, katerih skupni znesek ne-
zavarovanih finančnih terjatev je 
najmanj 75 odstotkov vsote vseh 
nezavarovanih finančnih terjatev, in
upnikov, katerih skupni znesek za-
varovanih finančnih terjatev je naj-
manj 75 odstotkov vsote vseh zava-
rovanih finančnih terjatev.
Sporazum lahko sicer kot dodaten 
pogoj za njegovo uveljavitev dolo-
ča enega ali več dodatnih pogojev v 
skladu z ZFPPIPP.

ZAKLJUČEK POSTOPKA 
PREVENTIVNEGA 
PRESTRUKTURIRANJA
Celotni namen izpeljave postop-
ka preventivnega prestrukturiranja 
na koncu je, da tak postopek omo-
goči premostitev trenutnih težav 
ter preživetje in razvoj podjetij, ki 
so v osnovi zdrava, vendar njihova 
zadolženost trenutno časovno in 
strukturno presega realne zmožnos-
ti poplačila finančnih obveznosti, ki 
so si jih nadela v nekoliko drugačnih 
časih in okoliščinah, kot so sedanje.
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TEAMBUILDING: 
Najboljša naložba, ki jo boste 

naredili za svoje zaposlene

Da bi razumeli pomen team-
buildinga za podjetje, je tre-
ba najprej razumeti delovne 

skupine oz. time. Delovne skupine so 
glavni gradniki strategije uspešnih 
organizacij. Poudarek vaše organi-
zacije je sicer lahko na storitvah, ka-
kovosti, stroških, vrednosti, hitrosti, 
učinkovitosti, uspešnosti in drugih 
podobnih ciljih, vendar timi ostajajo 
osrednja metodologija večine orga-
nizacij v zasebnem, nepridobitnem 
in državnem sektorju.

NI VSAKA SKUPINA TIM
Tim je skupina posameznikov, ki dela 
za skupni namen. Posamezniki, ki 
sestavljajo tim, bi morali v idealnem 
primeru imeti skupne cilje, vrednote 
in bolj ali manj podobno razmišljati. 
Vsaka skupina v podjetju ni nujno 
tudi tim. Če govorimo o skupini, kjer 
so posamezniki z različnimi interesi, 
stališči in cilji, ne govorimo o timu.

Dejstvo je, da bolj, kot je ekipa 
usklajena, prej se pojavi težnja k 

skupnim ciljem, uskladijo se energi-
je posameznikov. Pojavita se skupna 
vizija in razumevanje, kako dopolniti 
prizadevanja drug drugega. Ko bos-
te znali prepoznati vrsto tima, v ka-
terem ste, vam bo to pomagalo pri 
izbiri, kako načrtovati svoje delo in 
kakšne rezultate pričakovati. V gro-
bem poznamo pet vrst skupin:

1. TRADICIONALNI MODEL
V tem primeru gre za skupino zapo-
slenih s tradicionalnim šefom – vod-
jo. Šef je nesporni vodja tima, a deli 
s skupino del svoje odgovornosti in 
avtoritete. Od nalog skupine je od-
visno, koliko avtoritete in odgovor-
nosti je pripravljen prenesti na člane 
svojega tima. V določenih primerih 
lahko vodilno vlogo tudi prepusti.

2. MODEL TIMSKEGA DUHA
Pri tem modelu dela skupina za ene-
ga vodjo. Člani so zadovoljni, pri-
soten je timski duh. Zaradi obstoja 
enega vodje v tem primeru ne govo-
rimo o timu, saj ni delitve odgovor-
nosti in avtoritete.

3. SAMOSTOJNA EKIPA
V tej skupini ni osebe, ki bi bila po-
oblaščena za odločitve o zadevah, ki 
bi vplivale na celotno skupino. Gre 
za samostojno delovno skupino, v 
kateri vsak posameznik nosi odgo-
vornost za svoje odločitve in deja-
nja.

4. PROJEKTNI TIM
Gre za skupino ljudi, ki se združi le 
za določen čas, zaradi dela na po-
sebnem projektu ali nalogi. 

Posamezniki, ki 
med seboj niso 
kompatibilni, ne 
morejo sestavljati 
uspešnega tima. Člani 
tima morajo imeti 
podobne, če ne enake 
interese, miselne 
procese, odnos in 
dojemanje.

Piše: Meta Bobnar, vodja razvoja team-buildingov pri podjetju EVRA

Kljub temu, da ima sloves med zaposlenimi, je 
teambuilding najpomembnejša naložba,  
ki jo lahko naredite za svoje ljudi. 
Krepi zaupanje, blaži konflikte, spodbuja 
komunikacijo in povečuje sodelovanje. 
Učinkovita izgradnja tima pomeni bolj angažirane 
zaposlene, kar je dobro za kulturo podjetja in 
krepi bistvo poslovanja. Lahko je tudi pustolovski 
in razburljiv, če ga pripravite z malo domišljije.
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5. VIRTUALNA SKUPINA
Pri tem modelu skupine se člani vidi-
jo redko ali sploh nikoli. Razlikujejo 
se po tem, da morajo za doseganje 
ciljev delati skupaj, vendar se po na-
vadi srečajo le na začetku projekta. 
So zelo omejene v komunikaciji, saj 
ta poteka zgolj prek e-pošte, telefo-
na ali videokonference.

Za doseganje želenih ciljev je po-
membno vedeti, kam se vaša skupi-
na trenutno umešča in kam bi želeli, 
da se. Preskok iz enega modela v 
drugega je možen tudi s pomočjo 
pravilno načrtovanega teambuildin-
ga. 

 »Skupaj lahko ljudje 
dosežejo tisto, kar 
ena oseba sama ne 
more. To je znano 
kot sinergija. Ekipno 
delo in izgradnja 
dobrih timov sta v 
podjetjih bistvena za 
to, da je organizacija 
učinkovitejša in 
uspešnejša.«

PREDNOSTI TEAMBUILDINGA
Zaposleni so bogastvo vsake organi-
zacije in njen uspeh je neposredno 
povezan z zavzetim delom vsakega 
zaposlenega. Posamezniki znotraj 
tima morajo razumeti timsko dina-
miko in se truditi po svojih najboljših 
močeh, prav tako morajo razumeti, 
kaj delajo njegovi kolegi. Vsak član 
naj bi prispeval enako, čeprav veli-
kokrat ni tako. Vse to so tematike, ki 
jih lahko izboljšamo s pomočjo pra-
vilno zastavljenega teambuildinga.

Teambuilding združuje zaposlene, 
približa jim sodelavce in organiza-
cijsko kulturo, sčasoma se to pokaže 
v boljši prilagoditvi v organizaciji in 
njenem načinu dela.
• Dejavnosti, ki se izvajajo na team-

buildingih, zmanjšujejo verjetnost 
zmede in nesporazumov ter omo-

gočajo učinkovitejšo komunika-
cijo. Posamezniki jasneje prepoz-
najo svoje cilje in kaj se od njih 
pričakuje v delovnem okolju.

• Vaje in igre, ki se izvajajo na te-
ambuildingih. povečujejo dejav-
nik zaupanja med zaposlenimi. Za 
uspešno delovanje organizacije je 
ključno, da imajo zaposleni med 
sabo in do svojih vodij določeno 
mero zaupanja.

• Teambuilding posredno vpliva 
tudi na povečanje produktivnosti, 
saj se zaposleni naučijo delovati 
kot tim, delo si razdelijo in cilji se 
dosegajo hitreje ter učinkoviteje.

• Najuspešnejši teambulding je tak, 

ki je povsem drugačen od »tipič-
nega dneva v pisarni«. Skupno 
preživljanje časa, izmenjava iz-
kušenj ali delo v smeri skupnega 
cilja omogočajo, da se povezova-
nje zgodi bolj organsko in veliko 
učinkoviteje.

• Izkazalo se je, da sta sreča in uče-
nje tesno povezana. Pripravite 
svojim zaposlenim nekaj novega, 
drugačnega, kar bo ustvarilo dob-
re vibracije med zaposlenimi in 
koristilo tudi podjetju. Izbira neče-
sa edinstvenega in nekoliko zunaj 
območja udobja lahko zaposlene 
spodbudi, da se združijo na nove 
načine.

Večina teambuildingov ne uspe 
dolgoročno, ker gre za enkratno 
dejavnost – opravljeno in nato po-
zabljeno. Ključno je najti načine, 
kako ohraniti navdušenje. Izziv je 
ustvarjanje priložnosti, da se ljudje 
povežejo in sodelujejo na smiselne 
načine, zunaj rednih sestankov ali 
predstavitev. Poleg rednih teambuil-
dingov je treba zaposlenim ponuditi 
tudi druge načine osebnostne in or-
ganizacijske rasti v okviru razvojnih 
delavnic in izobraževanj.

»Minili so časi, ko 
je beseda „šef“ za 
zaposlene pomenila 
nekaj slabega. Danes 
je vodja ekipe tudi 
del ekipe same, le 
z nekaj dodatnimi 
odgovornostmi. 
Naučite se spoštovati 
svoje sodelavce.«

ZANIMIVOSTI:
Pandemija koronavirusne bolezni 
Covid-19 je povečala povpraševanje 
po teambuildingih na globalni ravni 
za 2500 % zaradi osamljenosti, ki so 
jo zaposleni občutili, ko so bila pod-
jetja zaprta oz. so imela organizirano 
delo od doma.
• Raziskave so pokazale, da tesna 

prijateljstva med člani tima nega-
tivno vplivajo na uspešnost tima. 
Pokazalo se je, da smo težje kritični 
do tistih, ki so nam dobri prijatelji. 
Vsekakor to ne izključuje dejstva, 
da morajo biti člani tima med seboj 
povezani, a na strokovni ravni.

• Harvardska študija iz leta 2006 je 
pokazala, da ljudje boljše sodelu-
jemo v timih, kjer so nam preostali 
člani tima znani, kot v timih, kjer 
smo z neznanci. Teambuilding je 
idealna priložnost, da se morebi-
tni sodelavci, ki se še ne poznajo, 
spoznajo.

• Druženje in interakcija med člani 
tima izboljšata komunikacijske 
vzorce za 50 odstotkov.

Člani tima se morajo 
med seboj dopolnjevati, 
si pomagati in delovati 
enotno. Osebni interesi 
se morajo umakniti 
skupnim ciljem. 
Velikost tima je odvisna 
od kompleksnosti 
naloge. V idealnem 
primeru mora biti tim 
sestavljen iz petih 
do devetih članov. 
Premajhni timi so 
lahko preobremenjeni 
ali premalo raznoliki, 
medtem ko lahko 
preveč članov vodi v 
zmede in nesporazume.
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Vse informacije na: www.rovi-tezno.si 
ali rovitezno@conatezno.si

REZERVIRAJTE 
SVOJ TERMIN!

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.

PODARITE 
DOŽIVETJE

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
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Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu

 90 % jih ni niti  
pomislilo, da bi prenehali voziti
Piše: Janez Meznarič, vodja območja 5, Izpitni center Maribor, Murska Sobota, Ptuj

Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu 
se od marca 2015 postopoma izvaja po celotni 
Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in 

voznice na naših cestah čim dlje počutili varne in da bi čim 
dlje ostali mobilni. V sklopu projekta se je v letu 2019 izv-
edlo 44 dogodkov na območju podravske, koroške, savin-
jske, zasavske, spodnjeposavske, jugovzhodno slovenske, 
osrednjeslovenske, gorenjske, goriške in obalno kraške 

statistične regije. Skupno število udeležencev v vseh regi-
jah je bilo 1.504. Prejeli so 499 izpolnjenih anket. Tokrat 
podajamo nekaj rezultatov omenjene ankete. 
Povprečna starost udeležencev je bila 69,5 leta. 88 let je 
bil star najstarejši udeleženec iz Zagorja ob Savi, najmlajši 
je z 32 leti v anketi sodeloval v Ljubljani. Ankete je izpol-
njevalo 305 žensk in 194 moških. V povprečju anketiranci 
vozijo oz. so vozili motorno vozilo 43,5 leta. 

S KAKŠNO HITROSTJO OBIČAJNO 
VOZITE PO AVTOCESTI?  
84 % udeležencev preventivnih 
dogodkov v okviru projekta Sožitje 
med vožnjo posluša prometne in-
formacije. 78 % anketirancev svoje 
splošno zdravje ocenjuje kot dobro, 
19 % anketirancev odlično in 3 % 
kot slabo. 77 % anketirancev svoj 
vid ocenjuje kot dobrega, 18 % 
anketirancev svoj vid ocenjuje kot 
odličnega, 5 % anketirancev svoj 
vid ocenjuje kot slabega.   64 % 
anketirancev svoj sluh ocenjuje kot 
dobrega, 30 % anketirancev svoj 
sluh ocenjuje kot odličnega, 6 % 
anketirancev svoj sluh ocenjuje kot 

slabega. 
 
V KATERIH PRIMERIH  
UPORABLJATE UTRIPALKE? 
 79 % vprašanih je odgovorilo, da 
niso spremenili svojih vozniških 
navad zaradi občutka nelagodja in 
strahu v prometu. 21 % udeležen-
cev je spremenilo svoje vozniške 
navade zaradi občutka nelagodja in 
strahu v prometu. Kar 90 % vpraša-
nih je odgovorilo, da še niso pomis-
lili, da bi prenehali voziti. 

 
V KATERIH PRIMERIH BI PRENEHALI 
VOZITI VOZILO? 

Vse informacije na: www.rovi-tezno.si 
ali rovitezno@conatezno.si
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gibanja.Spoznajte industrijske rove cone Tezno iz 
časa okupacije med 2. Svetovno vojno in postanite 

aktivni udeleženec zgodovine.

PODARITE 
DOŽIVETJE

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
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NEKOČ V CONI TEZNO 
V Pokrajinskem arhivu Maribor se hrani 1.258 arhivskih škatel arhivskega 

gradiva, ki je nastalo ob delu mariborske Tovarne avtomobilov Maribor. 
Skupaj s šestimi predalniki, ki vsebujejo konstrukcijske načrte proizvodov na 
paus papirju in dvema kartotečnima omarama konstrukcijske dokumentacije 

na mikrofilmih tako fond Tovarna Avtomobilov Maribor zajema kar 140 
tekočih metrov. Časovno vsa dokumentacija obsega obdobje od leta 1941 

do leta 1998. Ta dragoceni vir objavljamo v prepisih Kronike TAM. Objavljeni 
so tako, kot so bili zapisani prvotno. Tokrat nadaljujemo z januarjem 1944 in 

zračnimi napadi zaveznikov na tovarno.  

Piše: mag. Nina Gostečnik, direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor
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Zračni napad zavezniškega letalstva, ki je bil iz-
vršen prvič neposredno na tovarno dne 7. 1. 
1944, je povzročil 41 smrtnih žrtev in 40 

težko ranjenih v samem podjetju. Napravil je 
ogromno zmedo, preplah in materialno škodo 
podjetju, ki so jo ocenili na okrog 900. 000.- RM, 
ki je bila kot vojna škoda sicer v celoti povrnjena, 
vendar pa so le nastale velike vrzeli v tovarni. 
Porušenih je bilo več barak, poškodovane so 
bile ceste in razne instalacije, kanalizacija, po-
leg tega pa je bilo uničene in izgubljene razne 
važne tehnične predvsem pa še obračunske do-
kumentacije. Zelo močno prizadet je bil objekt 
III, vendar tokrat še ni bil v celoti porušen, čeprav 
je padlo po izjavah takratnega vodstva, samo na 
ta objekt in v neposredni bližini istega 28 raznih 
zažigalnih in rušilnih bomb, težjih in lažjih, v njegovi 
neposredni okolici pa še mnogo več. Materialna škoda 
pa bi bila še mnogo večja, če ne bi ta objekt po spremen-
jenem planu služil za skladišče surovin in jekla ter neka-
terega manj vrednega orodja, kar vse pri tem na padu ni 
utrpelo večje škode, posebno še, ker vnetljivih materialov 
v tem skladišču ni bilo dosti. Pač pa je večja škoda nastala 
pri samem objektu, ki je bil dobesedno prerešetkan, je pa 
zasilno še vedno lahko služil svojemu namenu.

Še težje je pri tem napadu bila pri zadeta bivša »Texta«, 
kjer je bila šola za učence v gospodarstvu. Ves vzhodni 
del šolskih poslopij je bil docela porušen, zelo pa je bil 
poškodovan tudi desni trakt. Popolnoma so bile uničene 
delavnice, v katerih so se šolali učenci. Človeških žrtev je 
bilo okrog 40, med njimi je bilo 33 učencev, ostali so bili 
predavatelji in učno osobje, zaposleni v tej šoli. Razum-
ljivo je, da so pri tem bili uničeni popolnoma vsi stroji in 
vse strojne in instalacijske naprave v teh objektih, tako, da 
so premišljevali ali bi se naj sploh še vršila na tem mestu 
kakršnakoli popravila ali pa bi bilo le ceneje, boljše in hi-
trejše, da bi se zgradilo primerno šolo z vsemi potrebnimi 
modernimi delavnicami nekje v neposredni bližini tovar-
ne. Iz vsega pa se da sklepati, da je bil ta napad namenjen 
v prvi vrsti tovarni, ne pa šoli, ker je dejansko padlo na raz-
meroma majhno področje toliko raznih rušilnih in zažigal-
nih bomb in da so torej letala le nekoliko zgrešila svoj pra-
vi cilj oziroma nekaj prehitro spustila svoj uničujoči tovor, 
čeprav je tudi jugozapadni del tovarne doživel zelo hude 
udarce in bil močno prizadet. Pri reševanju dokaj številnih 
žrtev, izkopavanju mrtvecev in zasutih ter poškodovanih 
oseb tako v tovarni, kakor tudi v »Texti«, so se najboljše 
izkazali ujetniki Angleži in tudi francoski delavci, ki so prvi 
prihiteli v pomoč prizadetim, dasiravno se pri delu v tovar-
ni odnosno pri gradbenih delih nikoli niso pretegnili.

Drugi večji napad iz zraka je sledil v poletnih mesecih, ko je 
bil docela porušen že itak močno poškodovani tretji objekt, 
tako da so ostali le še nosilci, ki pa so tudi bili močno poško-
dovani od izstrelkov /Splitter-jev/. Tudi škoda na materialu  

in orodju, vskladiščenem še vedno v tem objektu, je bila to 

pot mnogo večja. Prizadeta sta bila delno tudi prvi in drugi 

objekt, ki pa sta se še dala zasilno oziroma vsaj začasno to-

liko popraviti, da se je lahko z delom v teh delavnicah na-

daljevalo. Na več mestih je bila porušena tudi železniška 

proga v tovarni in do nje, katero pa so morali lastni vzdrže-

valni obrati v čim krajšem času sami popraviti. Zelo močno 

je bil prizadet tudi del stanovanjskih in gospodarskih ba-

rak na napadenem področju, od katerih so nekatere z vso 

opremo in inventarjem zgorele do tal. O človeških žrtvah 

ob priliki tega napada ni ničesar znanega, vsaj poročila teh 

sploh ne omenjajo, čeprav skoraj ni mogoče verjeti, da jih 

ne bi bilo. Sicer pa so se ljudje, ki so že poznali dejstvo in 

posledice prvega napada, že na dani prvi znak opasnosti, 

pričeli sami umikati iz delovnih mest in po najhitrejši poti 

iskati zatočišče, nekateri v bunkerjih in bombnih lijakih, 

drugi zopet v bližnjem gozdičku, samo, da bi si ohranili 

življenje. Na ta način so lahko izostale masovne žrtve, če 

se že posameznikom ni uspelo rešiti.

Koliko je še sledilo do osvoboditve letalskih napadov na 

tovarno ni bilo mogoče izslediti iz zapiskov in poročil v 

podjetju. V Pokrajinskem muzeju v Mariboru pa še obsto-

jajo neka poročila odnosno statistični podatki o preletih in 

napadih »sovražnih« letal na celotno območje Maribora, 

ki so jih vodile za to določene vojaške protiletalske službe 

in bi se iz njih morda dalo ugotoviti število vseh izvršenih 

napadov.

Se nadaljuje ...
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NOVO ŠOLSKO LETO, 
NOVA REALNOST
Začelo se je novo šolsko leto, ki prinaša nove izzive  
in upamo novo realnost glede odprtja šol. 

Piše: Darko Kukovec, Direktor TŠC Maribor 

Kljub upanju in želji, da bi se 
epidemija zaključila (čeprav 
je uradno ni), se nam želje 

niso uresničile. Vendar se je spre-
menil pristop k reševanju težav, 
ki jih okužba prinaša. Dozorelo je 
spoznanje, da je treba odprte šole 
ohraniti, rekel bom skoraj za vsako 
ceno. Seveda nam je jasno, da če 
bo epidemija prehuda, se zaprtju 
znova ne bomo mogli izogniti. Tukaj 
smo delni talec javnega prevoza, ker 
če ni javnega prevoza, tudi šola ne 
more delovati. Posebej to velja za 
našo šolo, kjer je delež vozačev zelo 
velik. Vsi deležniki izobraževalnega 
procesa vlagamo velike napore, da 
bi zagotovili varno učno okolje in 
onemogočili prenos okužb. Izvajamo 
vse predpisane varnostne ukrepe in 
se trudimo biti čim bolj dosledni.
Pri izvajanju varnostnih ukrepov 
moram reči, da jih velika večina di-
jakov, zaposlenih in staršev podpi-
ra in izvaja, a žal naletimo na nekaj 
posameznikov, ki teh ukrepov ne 
želijo izvajati. Glavno jedro spora je 
nošenje zaščitnih mask pri pouku 
oziroma v vseh prostorih šole, kot je 
zapisano v odlokih vlade. 
Spoštujem pravico posameznikov, 
da imajo drugačno mnenje od dru-
gih, vendar ne morem razumeti 
upora nekaterih, ki ne razumejo, da 
gre pri tem za vse udeležence iz-
obraževalnega procesa. Če nekdo, 
zaradi lastnih prepričanj, ne želi 
nositi zaščitne maske, s tem ogroža 

tudi mene in veliko večino tistih, ki 
so maske pripravljeni nositi. Menim, 
da s svojo pravico do drugačnega 
prepričanja ne smejo posegati v pra-
vico drugih, do varnega okolja.
Pri teh dokazovanjih in nasproto-
vanjih me najbolj žalosti dejstvo, 
da svoj upor naslavljajo na napa-
čen naslov. Šola ni tista, ki odloke 
sprejema, vendar jih je dolžna spo-
štovati. Na tej točki se vsaka nadalj-
nja razprava konča. To ni vprašanje 
osebne odločitve ravnatelja oziroma 
vodstva šole, ampak je zakonska 
obveza. Mi smo javni uslužbenci in 
kot taki dolžni spoštovati odločitve 
vlade. Ali jih bomo spoštovali ali 
ne, ne more biti stvar naše presoje. 
Ne znam si predstavljati, da bi lah-
ko vsak ravnatelj odločal po svojem 
prepričanju in bi imeli v Sloveniji ob 
nekaj sto šolah nekaj sto različnih 
pristopov. To bi bilo najmanj nenava-
dno in jaz si takšne države ne želim, 
četudi imam kdaj drugačno mnenje. 
Prav tako si ne znam predstavljati 
javne ustanove, ki bi jo predstojnik 
vodil na temelju zapisov na druž-
benih omrežjih, ki mi jih kot dokaz 
ponujajo nekateri drugače misleči. 
Vendar ne gre za slepo poslušnost, 
ampak za spoštovanje nekih družbe-
nih vrednot. Ali so odločitve zakoni-
te, ali so ustavne …, morajo presoditi 
pravna stroka in ustrezne institucije, 
dokler razsodbe niso drugačne, so 
sprejeti odloki veljavni. Dokazova-
nje o ustreznosti ali neustreznosti 

posameznih odlokov naj bo naslov-
ljeno na tiste, ki jih sprejemajo in ne 
na nas, ki smo jih dolžni izvajati. To 
vnaša nepotreben nemir v pedago-
ški proces, ki ima že tako primanj-
kljaje iz preteklih let, zaradi zaprtja 
šol. Sedaj, ko bi morali najbolj delati 
(upam, da se nam ne zgodi ponovno 
zaprtje), izgubljamo čas z zadevami, 
na katere nimamo vpliva. Za prepri-
čevanje in pojasnila tistim, ki menijo 
drugače, porabim ogromno energije 
in časa, ki bi ga lahko uporabil dosti 
koristneje.
Naj zapisano ne bo narobe razum-
ljeno. Moje osebno mnenje je, da 
če je največja žrtev, ki je potrebna, 
da okužbo zaustavimo, spoštovanje 
nekaj pravil, potem žrtev ni velika. 
Tudi jaz ne uživam ob nošenju ma-
ske, vendar jo vseeno nosim, ker je 
to potrebno. Ob tem lahko pogle-
damo v sosednje države, ki imajo 
enake ali podobne ukrepe, a pri tem 
dosti manj težav pri izvajanju le-teh. 
V čem smo mi drugačni, da je v so-
sednji Avstriji neki ukrep ustrezen, 
medtem ko za nas ni primeren in je 
preveliko omejevanje pravic?
V upanju in želji, da bo ukrepov čim 
manj, da se epidemija čim prej kon-
ča in da se vrnemo v »normalno« 
življenje, začenjamo novo šolsko 
leto. Vpis se nam je ponovno pove-
čal in želimo, da vse tiste, ki so se 
odločili za šolanje pri nas, opremimo 
z znanjem in veščinami za nadaljnje 
življenje.
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