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Popandemično okreva-
nje gospodarstva se 
je pred rusko vojaško 
agresijo letos nada-

ljevalo, kot rezultat sprošča-
nja omejitvenih ukrepov se 
je že kazal ponovni pospešek 
gospodarskih dejavnosti. A po-
sledice vojne v Ukrajini imajo 
vsestranske negativne učinke; ob 
hitri rasti cen energentov in zasto-
jih v dobavnih verigah, ob občutnih 
podražitvah življenjskih dobrin postaja 
vse močnejša inflacija. Poslabšala se je li-
kvidnost, pogoji za financiranje so se zaostrili, 
obrestne mere za zadolževanje nezadržno rastejo.
Volitve so mimo, nastopil je čas za spremembe, da bi za 
precej več ljudi veljalo, da je pri nas sreča doma. Ali je 
prioriteta dejaven napor za skupno dobro in močan glas 
proti ustvarjanju dodatnih izrednih razmer in neodgo-
vornemu početju? V zadnjih letih je bilo preprosto pre-
več politične nedostojnosti in nekulture, da bi to kar tako 
sprejeli. Hujskaštva in blatenja po medijih, družbenih 
omrežjih seveda ne bo konec, upam le, da vsaj malo manj 
anonimnega gneva. Za politike bi si želel, da bi si večina 
vsaj poskusila prislužiti naše spoštovanje, da jih strankar-
ska pravila, navodila ne naredijo čiste pokveke. Pravilno in 
dobrodošlo je, da se v družbi ne strinjamo in jasno je, da 
vsi tudi grešimo. A ko vidimo, da smo tako zašli, je treba 
spremeniti smer družbenega razvoja. 
Da bi nastopila pokoronska in povolilna sproščenost, nam 
ni usojeno. Že zunanje, globalne razmere so takšne. Vse-
eno je lažje, bolj optimistično. Tudi bolj v miru se lahko 
informiramo, s pomočjo cele palete medijev, od bolj udar-
nih, levo in desnosučnih, takšnih, vsaj z ambicijo do objek-
tivnosti, a tudi za bolj omejene se kaj najde.
Kako naprej? V družbenih odnosih mora prevladovati za-
vedanje, da vse temelji na gospodarstvu. Ne glede na po-
litični sistem in stopnjo razvoja se v praksi mora vedeti, 
da če ni uspešnih gospodarskih subjektov, tudi vse ostalo 
ne more primerno delovati, ker se nima od kod napajati. 

Primarno se je treba posvečati 
inovacijam, razvojno naravna-
nemu delu, ker bistvenih spre-
memb ni mogoče pričakovati, 
če stari grešniki izmišljajo nove 
zablode ali novi grešniki odkri-
vajo stare.
Epidemija še ni preč. Kako bomo 

izvedli digitalizacijo, reindustri-
alizacijo in zeleno transformacijo, 

če epidemične krize nismo zmogli 
brez enormnega povečanja zadolže-

vanja, ob tem, da nam v družbi, teme-
lječi na znanju, ni uspelo otrok obdržati v 

šolah? Zelena transformacija pomeni tudi eko-
loško čiščenje, ne samo naših dejanj, temveč tudi misli, 
brez jeze, sovraštva, napuha in druge moralno mentalne 
nesnage. Upanje je, da se prebudijo različne ravni zavesti, 
tudi kolektivna. Ne samo zadovoljstva, tudi učinkov zapri-
sežena individualnost ne more zagotoviti. 
Ključni problem je, da politika skozi določena obdobja kar 
naprej uvaja nekaj vsaj navidezno novega. Napovedujejo 
se spremembe, ki običajno niso bolj naklonjene razvoju 
podjetništva, medtem ko se razrašča birokracija. Tako se 
ponovno oddaljujemo od zavedanja, kaj je temelj go-
spodarstva; da bi morali imeti stabilno gospodarsko in fi-
nančno politiko, ki bi privabljala in ne odganjala uspešnih 
podjetnikov. Državna uprava se mora spreminjati v smislu 
vitke uprave ter postati čim bolj učinkovita in sodelujoča, 
ne pa, da razmišlja o uvajanju novih davkov in izdatnejših 
sankcij.
Manjka bolj intenzivna podjetniška klima in več zaveda-
nja, da v prihodnje klasičnih novih delovnih mest ne bo 
več, ampak si bodo zanje morali prizadevati tako posa-
mezniki kot institucije, ki so odgovorne za zagotavljanje 
podjetništvu prijaznega okolja.
Prvi prioriteti v tem trenutku sta omejitev energetske in 
prehranske draginje ter vzpostavljanje bolj solidarne in 
pravičnejše družbe, temelječe na znanju, ki bo dvignilo 
dodano vrednost posamezniku in skupnosti.
Ne bo lahko.

ne bo lahko 
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KONČAL SE JE PODIM 2022

Podim je okno  
v regijo in iz nje

Letošnja mednarodna konferenca Podim 2022, ki je v 

Mariboru potekala med 16. in 18. majem, je za nami. Po 

dveh letih virtualne konference je letos PODIM ponovno 

potekal v živo, ob tem, da so bili vsi deli konference tudi 

stremani prek spleta. Gre za enega izmed najvplivnejših 

start-up in tehnoloških dogodkov v Srednji in Vzhodni 

Evropi, kjer se enkrat letno združijo deležniki podjetniškega 

ekosistema, predvsem start-up podjetniki, z namenom 

intenzivnega izobraževanja, izmenjave globalnih izkušenj 

ter seveda mreženja in druženja. Nove poslovne vezi je 

tako tkalo več kot 1.000 ljudi iz vsega sveta. 

Sodelovalo je okoli 90 govorcev iz različnih držav. 

Med njimi tudi član upravnega odbora ameriškega 

programskega velikana Adobe Dheeraj Pandey, eden 

izmed nekdanjih globalnih voditeljev podjetja Accenture 

Shubber Ali, ustanovitelj in partner pri DN Capital Nenad 

Marovac, izvršna direktorica EndeavorXR Amy Peck, Anna 

Gregorio z Univerze v Trstu in angelska vlagateljica Paulina 

Sygulska Tenner.

Podim je tudi priložnost za obetavne, izbrane start-upe, 

letos jih je bilo okoli 200, da so se srečali z investitorji, 

predstavniki korporacij in drugimi start-upi in si zagotovili 

sestanke za morebiten posel. »Podim poslanstvo je 

opolnomočiti regionalna zagonska podjetja in jim omogočiti 

več poslovnih priložnosti, in hkrati spodbuditi podjetja z 

vsega sveta k sodelovanju s podjetniškim ekosistemom te 

regije,« sporočajo organizatorji. In dodajajo: »Podim 2022 

je tako odlična priložnost za odkritje startupov, ki prihajajo 

iz držav, kot so Slovenija, Poljska, Češka, Srbija, Romunija 

in Hrvaška, ob boku nekaterim večjim igralcem, kot so 

Avstrija, Nemčija in Italija.« 

V programu letošnjega Podima je bilo več programskih 

sklopov, med njimi razvijanje zmagovalnega ekosistema, 

digitalna transformacija, produktna akademija, akademija 

rasti ter poslovni in zakonski okviri. Vsak sklop vključuje več 

predavanj, panelov, delavnic. Potekalo je še tradicionalno 

tekmovanje PitchingCompetition, s katerim se okrona 

najboljše start-up podjetje konference. Med več kot 800 

prijavljenimi podjetji je zmagal bolgarski CloudCard, ki 

se zato med drugim odpravlja tudi na tridnevni program 

Podim Springfield London. Tehnološki navdušenci so 

imeli priložnost v živo spoznati robota SPOT, ameriškega 

podjetja Boston Dynamics, ki velja za zvezdo tehnološke 

revolucije industrije 4.0.

Nemški sklad Mutares je z italijansko družbo TCH podpisal 

pogodbo o prevzemu Cimosa. Tako bo Skupina Cimos, 

ki je zelo komplementarna z nekaterimi družbami iz 

obstoječega Mutaresovega portfelja (KICO in ISH), delovala 

kot ključna vzhodnoevropska platforma za Mutaresov 

segment avtomobilizma in mobilnosti. Zaključek prevzema 

se pričakuje v tretjem četrtletju letos.

Delniška družba zasebnega kapitala s sedežem v Münchnu 

prevzema srednje velika evropska podjetja, ki kažejo 

znaten potencial za izboljšanje svojega poslovanja, in jih 

po stabilizaciji proda. V svojem portfelju imajo trenutno 

24 podjetij v treh sektorjih, in sicer avtomobilizem in 

mobilnost, inženiring in tehnologija ter izdelki in storitve 

za potrošnike in gospodarstvo. Večino od teh je prevzel 

od multinacionalk, ki so s ciljem osredotočiti se na svojo 

osnovno dejavnost odtujile podjetja, ki zanje niso bila več 

strateškega pomena.

Skupina Mutares ima okoli 14.000 zaposlenih, lani so 

ustvarili 2,5 milijarde evrov konsolidiranih prihodkov. Za 

letos načrtujejo najmanj štiri milijarde evrov prihodkov, 

prihodnje leto naj bi se povečali na vsaj pet milijard 

evrov, leta 2025 pa na sedem milijard evrov, so pojasnili v 

sporočilu za javnost.

Skupina Cimos omogoča Mutaresu vzpostavitev strateške 

avtomobilske platforme. Že obstoječim programom se s 

tem prevzemom odpira dostop do Cimosovega strojnega 

parka, torej opreme po konkurenčnih proizvodnih 

stroških. Visoke proizvodne zmogljivosti Cimosa z 

opremo, uporabno za različne izdelke, bodo omogočile 

razbremenitev nekaterih prezasedenih družb iz trenutnega 

Mutaresovega portfelja. Na drugi strani bodo te priložnosti 

omogočile skupini Cimos nadaljnjo rast poslovanja in 

izkoriščenost svojih proizvodnih zmogljivosti, so sporočili 

iz Cimosa.

Sicer pa skupina Cimos samo še z okrog 2000 zaposlenimi 

letos pričakuje približno 160 milijonov evrov prihodkov. 

Mutares -  
nemški sklad  

z več milijardami  
evrov prihodkov  
je prevzel Cimos 
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Pogovarjali smo se z Andrejko Grlić, dolgoletno glavno tržno inšpektorico,  
ki je pred kratkim stopila na samostojno poslovno pot.

Iz prakse za prakso

Kakšni so  
vaši trenutni 
poslovni izzivi?
Ko sem prejela vašo prošnjo 
za intervju, sem najprej po-
mislila, da ni minilo veliko 
časa od mojega zadnjega 
srečanja s podjetniki v 
Poslovni coni Tezno, ko 
smo se v prijetnem vzduš-
ju pogovarjali o pristojno-
stih tržnega inšpektorata in 
na kaj morajo biti podjetja 
pozorna ob obisku inšpektor-
jev. Čas res beži, to je bilo sep-
tembra 2019, skoraj pred tremi 
leti. V tem času se je marsikaj spreme-
nilo. Ob zadnjem srečanju s podjetniki 
PC TEZNO sem bila še v vlogi glavne 
tržne inšpektorice, sedaj sem z vami 
kot samostojna podjetnica, ki vodi AG 
Izobraževanje. V letih 2020–2021 nas 
je doletela epidemija, ki je vplivala na 
vse pore življenja. Podjetja so bila pos-
tavljena pred nove izzive, kako zagoto-
viti poslovanje, ohraniti delovna mes-
ta, zadržati konkurenčnost, zagotoviti 
varnost zaposlenim. Izzivi so bili tudi 
v zasebnem življenju, delo od doma, 
šolanje otrok od doma, sestanki na da-
ljavo. Ne nazadnje je epidemija vpliva-
la tudi na obseg in vrste inšpekcijskih 
postopkov. Glede na dejstvo, da skoraj 
dve leti inšpekcije niso izvajale »nor-
malnih« inšpekcijskih nadzorov, saj so 
bili nadzori usmerjeni predvsem na 
področje preprečevanja širjenja koro-
navirusa zaradi epidemije, t. i. nadzori 
PCT-pogojev, kjer so se večinoma izre-
kala ustna opozorila, bo čas, ki prihaja 
za marsikaterega podjetnika še pose-
bej stresen. Inšpekcije bodo začele 
reševati stare prijave in posvetile se bodo tudi nadzorom, 
ki so jih imele načrtovane za preteklo obdobje, a jih niso 
izvedle zaradi Covida. Podjetja so pozabila, na kaj vse mo-
rajo biti pozorna. 

Kaj bi svetovali 
podjetjem  

v PC Tezno?
Podjetja načeloma želi-

jo poslovati pošteno in 

zakonito. Vendar morda 

ne poznajo zakonodaje 

oziroma se ne znajdejo 

v morju predpisov, ki 

so roko na srce pogosto 

zelo nejasno napisani. 

Podjetnikom in obrtnikom 

je težko priti do dodatnih 

informacij, ki jih potrebujejo, 

da bi se v danem položaju odlo-

čili pravilno. To velja zlasti za mala 

podjetja, obrtnike, ki nimajo za seboj 

celega štaba pravnikov in svetoval-

cev za vsako področje posebej, kot 

je to praksa pri velikih podjetjih.

Kot glavna tržna inšpektorica sem se 

vedno z veseljem odzivala na vabila 

za sodelovanje v televizijskih in ra-

dijskih oddajah, okroglih mizah, kjer 

sem se trudila na preprost in vsem 

razumljiv način pojasniti, kako po-

stopati, ko se podjetnik ali potrošnik 

znajde v dilemi. Še danes, čeprav 

teče že drugo leto, ko nisem več za-

poslena na tržnem inšpektoratu, me 

ljudje prepoznajo in povedo, kako 

so jim koristili moji nasveti in da jih 

pogrešajo. In to je bil tudi razlog, da 

sem se odločila svojo poklicno pot 

nadaljevati na področju inšpekcij. 

Ker nisem več zaposlena na inšpek-

cijah, imam sedaj priložnost, da svo-

je znanje in izkušnje delim s podjetji 

in jim zaupam tudi marsikatero skrivnost, povezano z de-

lovanjem inšpekcij, kako poslovati na zakonit način, da 

se izognejo obiskom inšpektorjev in kaznovanju. Temu 

rečem, da jim zaupam kakšen »cukrček«.

V svoji dolgoletni 
karieri tržne 
inšpektorice,  
od tega skoraj  

15 let na 
čelu tržnega 

inšpektorata, sem 
dobro spoznala 

poslovanja 
podjetij in tudi 
to, s kakšnimi 
težavami se 

podjetja srečujejo.
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O inšpekcijskih postopkih
V Sloveniji je trenutno 27 različnih inšpekcij, ki nadzirajo 
spoštovanje predpisov, vsaka na svojem področju. Tržna 
inšpekcija pokriva zelo široko področje, naj izpostavim 
trgovino, gostinstvo, turizem, obrt, nepoštene 
poslovne prakse, varstvo potrošnikov, 
označenost blaga in storitev s cenami, 
avtorske pravice, varnost izdelkov, 
potrošniške kredite in še in še. 
Delovna inšpekcija je pristoj-
na za področje zaposlovanja 
in vseh pravic, povezanih s 
tem, ter področje varnosti 
pri delu. Uprava za varno 
hrano skrbi, kaj jemo. In še 
24 drugih inšpekcij, vsaka 
s svojimi pristojnostmi. 
No, kaj je skupnega vsem 
27 inšpekcijam? Inšpek-
cijski postopek (upravni in 
prekrškovni). Skupne so tudi 
vse dileme in na žalost tudi na-
pake, ki jih podjetniki in obrtniki 
lahko storijo v inšpekcijskem post-
opku. 
Vrsto let sem bila dnevno priča zahte-
vam in pričakovanjem potrošnikov 
ter videla, kako se nanje bolj ali manj 
spretno odzivajo podjetja. Potrošniki 
so vsako leto bolj ozaveščeni. Vedno 
bolje poznajo svoje pravice. Na žalost 
so med njimi tudi takšni, ki jih z ve-
seljem zlorabljajo v škodo podjetjem. 

Zato je toliko pomembneje, da tudi podjetja poznajo svoje 
obveznosti, a tudi pravice. 
Prihaja poletje in marsikdo se bo odločil za prenovo ko-
palnice. Na internetu, oglasu ali po priporočilu znancev 
bo našel keramičarja, ki ima objavljeno ceno polaganja 
keramike po m², obrtnik bo izmeril kopalnico in dela bodo 
stekla. Kje se lahko »zatakne«? Pri računu? Roku izvedbe 
del? Kakovosti del? Kar nekaj dilem, ki jih je možno rešiti 
že na začetku in potem ne bo slabe volje. 
Najbolje je če se pogodbeni strani, naročnik in izvajalec, 
že pred začetkom izvedbe del dogovorita o vseh podrob-
nostih in to tudi zapišeta. Že star latinski rek pravi: »Verba 
volant, scripta manent,« kar v prevodu pomeni »izgovo-
rjene besede odletijo, napisano ostane«. Na tak način 
bosta zaščitena oba, tako naročnik kot izvajalec storitev. V 
pisni dogovor je treba zapisati ne samo, za kakšno kvadra-
turo prostora gre, temveč tudi, kako se bodo ploščice po-
lagale. Lahko so v ravni črti ali navzkriž, ali se bo postavl-
jala obroba. Vsi ti elementi imajo različno ceno. Drug zelo 
pomemben dogovor se nanaša na dodatna dela, ki jih bo 
treba izvesti. Tukaj gre praviloma za poravnavo zidov, saj 
so le-ti lahko zelo neravni, še posebej pri kakšnih starih 
gradnjah, postavljanje novih odtokov in podobno. Cene 
teh dodatnih storitev lahko zelo zvišajo končno ceno, še 
posebej, če naročnik ni na to prej opozorjen. Možna rešitev 
je, da se pogodbeni stranki vnaprej dogovorita, da izvaja-

lec za vsako zvišanje končnega računa za več kot 
5 % potrebuje pisno privolitev naročnika. 

Nemalo težav v praksi povzroča tudi 
rok izvedbe del. V pogodbo je pa-

metno zapisati rok, do katerega 
morajo biti dela končana in 

posledice, če niso.  
Zakon o varstvu po-
trošnikov določa, da v 
primeru, ko podjetje ne 
izpolni svoje obveznos-
ti v dogovorjenem roku, 
mu potrošnik določi 
primeren dodaten rok 
za izpolnitev pogodbe. 

Če tudi v tem roku pod-
jetje ne izpolni obvezno-

sti, lahko potrošnik odstopi 
od pogodbe. Zakon je predvi-

del tudi možnost, da potrošnik 
odstopi od pogodbe, ne da bi dal 

podjetju možnost dodatnega roka za 
izpolnitev obveznosti, vendar samo v 
primeru, če podjetje zavrne dostavo 
blaga ali opravljanje storitve, je glede 
na okoliščine ob sklenitvi pogodbe 
dogovorjen rok bistvena sestavina 
pogodbe, oziroma potrošnik podjetje 
obvesti, da je dogovorjeni rok bist-
vena sestavina pogodbe (25.a člen 

Vedno sem se 
trudila ovreči mit, 

da so podjetniki 
tisti, ki goljufajo.

Zavedam se, da morajo podjetja pri svojem delu poznati 
in spoštovati številne predpise, ki se zelo hitro spremin-
jajo. Zgodi se, da ljudje zadržijo v spominu miselni 
vzorec, ki ne velja več (pogost primer je, da v roku 8 dni 
vedno lahko vrneš kupljeni izdelek). Kako postopati, če 
imate pred seboj takšnega potrošnika? Kako rešiti zaga-
to brez, da bi potrošnik dal prijavo na inšpekcijo, ki pravi-
loma preveri celotno poslovanje podjetja in se ne ustavi 
le pri preverjanju navedb prijavitelja? 
Kako zagotoviti, da podjetje posluje z dobičkom, da 
je konkurenčno, da se potrošniki vračajo, da se rešijo 
reklamacije brez posredovanja inšpekcije, da se ohrani 
in še nadgrajuje dobro ime podjetja? Na to in še mar-
sikatero vprašanje podjetniki dobijo odgovore na mojih 
delavnicah. Seveda je možno tudi individualno sveto-
vanje oziroma izvedba predavanj samo za zaposlene 
enega podjetja.
Za več informacij o delavnicah sem vam na voljo na 
e-naslovu: andrejkagr@gmail.com.
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ZVPot). V primeru ods-
topa od pogodbe mora 
podjetje nemudoma 
vrniti vsa opravljena 
plačila. 

Možnih sporov med po-
godbenima strankama še 

ni konec. Potrošnik je lahko 
nezadovoljen tudi s kakovost-

jo opravljene storitve. V takšnih 
primerih ima potrošnik možnost, da 

zoper izvajalca storitve uveljavlja stvarno 
napako. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova 
stvarne napake, če o napaki obvesti izvajalca v roku dveh 
mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita in dve leti od 
opravljene storitve, pri čemer mora v obvestilu o napaki 
natančneje opisati napako in izvajalcu omogočiti, da stvar 
pregleda. Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravl-
jena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da odpravi 
pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi, vrne del plačane-
ga zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni 
storitvi, ponovno opravi storitev ali vrne plačani znesek. 
Izbirna pravica je na potrošniku. 
Tukaj sem naštela nekaj možnih zapletov pri izvedbi 

storitve prenove kopalnice. Podobni zapleti se po-
javljajo tudi pri drugih storitvah, zato so ti 

nasveti koristni tudi pri storitvah pri 
avtomehaničarjih, postavljavcih 

talnih oblog, fasaderjih itd.
Imate za konec še kak nasvet 

za podjetnike?
Podjetniki, skušajte s po-
trošnikom nastale spore 
rešiti po mirni poti, brez 
inšpekcij ali sodišča. Ka-
jti, če se bo potrošnik za 
pomoč obrnil na inšpek-

cijo, bo inšpektor pravilo-
ma preveril vaše poslovanje 

in morda ugotovil še kakšno 
nepravilnost, če pa pride zade-

va na sodišče, to pomeni visoke 
sodne stroške, stroške izvedencev, 

odvetnikov in veliko izgubljenega časa, da 
o živcih sploh ne govorimo.  

ALI STE VEDELI?
• Podjetje nenapovedano obišče inšpekcija, direktor 

pa ravno takrat nima časa. Kaj lahko storite? Ali la-
hko odslovite inšpektorja in mu ostro poveste, da 
nimate časa, da bi se sedaj ukvarjali z njim, naj se 
najavi in pride kdaj drugič? Tega raje ne počnite. 
Morate se zavedati, da ima po zakonu o inšpekci-
jskem nadzoru inšpektor pravico, da opravi nadzor 
brez predhodnega obvestila in brez dovoljenja 
odgovorne osebe ter da ne glede na delovni čas 
lahko vstopi v prostore in na zemljišča. Če boste 
inšpektorju onemogočili nadzor, vas lahko doleti 
globa zaradi oviranja. Tega si seveda ne želite. Za-
vezanec lahko inšpektorju, ki nima odločbe pristo-
jnega sodišča, odkloni le vstop v stanovanjske pro-
store. Da ne bo pomote, seveda se inšpektor lahko 
tudi predhodno najavi, če glede na vrsto nadzora 
oceni, da je to primerno. 

• Ena vedno prisotnih dilem je, ali se splača pritoži-
ti (vložiti zahtevo za sodno varstvo) ali izkoristi-
ti možnost in plačati polovico globe. Seveda je 
odločitev na podjetniku, a da bi se podjetnik pravil-
no odločil, mora vedeti, da bo v primeru zahteve 
za sodno varstvo izgubil možnost plačila polovice 
in če sodišče potrdi odločbo prekrškovnega orga-
na, bo plačal še sodne stroške. Na delavnicah so 
pogosta vprašanja, ali se splača na »zalogo« plača-
ti polovico globe, potem pa se pritožiti. Žal to ni 
možno. 

• V zakonu o inšpekcijskem nadzoru je zanimiva še 
ena določba, na katero so podjetniki premalo po-
zorni. Gre za kršitev načela kontradiktornosti, zara-
di česar bo odločba zagotovo »padla« v postopku 
pritožbe. V primeru, da pri inšpekcijskem nadzoru 
odgovorna oseba ni prisotna, inšpektor lahko opra-
vi vsa dejanja v postopku in izvede vse dokaze. 
Vendar, če ne gre za nujne ukrepe, mora inšpektor 
pred izdajo odločbe zavezancu vročiti zapisnik in 
mu omogočiti, da se v določenem roku, ki ne sme 
biti krajši od 48 ur, pisno ali ustno izjavi o ugotovl-
jenih dejstvih in okoliščinah. Šele po poteku tega 
roka inšpektor lahko izda odločbo.

O AVTORICI ČLANKA: Andrejka Grlič je univerzitetna diplomirana pravnica s 30-letnimi delovnimi izkušnjami. 
Na tržnem inšpektoratu je bila zaposlena 24 let, od tega več kot 14 let kot glavna tržna inšpektorica. Od leta 2006 do 
leta 2020 je bila članica Inšpekcijskega sveta, ki ga je dve leti tudi osebno vodila, prav tako je od leta 2006 do leta 2013 
vodila Odbor za pravno področje, poleg tega je bila tudi članica Odbora za merjenje učinkovitosti in kakovosti inšpek-
cijskih služb pri Inšpekcijskem svetu. Je tudi izpraševalka na Upravni akademiji pri izpitih za inšpektorje in že 20 let na 
povabilo EU Komisije sodeluje kot pravna izvedenka v različnih projektih po državah Zahodnega Balkana, v Turčiji, Liba-
nonu, Egiptu in Ukrajini. Sodelovala je tudi z OECD, kjer je imela odmevna predavanja o strategijah prihodnjega razvoja 
inšpekcij v Sloveniji in širše. Kot gostujoča predavateljica predava tudi na Fakulteti za upravo in Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani, kjer prenaša diplomantom izkušnje iz prakse.

Piše: Uredništvo
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ANDREJA RAJBENŠU

Rojena je bila 25. julija 1966, prihaja iz Maribora, po izobrazbi je 

gimnazijska maturantka. Med drugim je bila vodja kadrovske službe 

v eni od večjih zavarovalnic v Švici, danes je poslovna sekretarka.

LENA GRGUREVIČ

Rojena je bila 28. novembra 1972 v Mariboru. Po izobrazbi je uni-

verzitetna diplomirana pravnica, zaposlena je kot višja svetovalka 

na mariborskem okrajnem sodišču.

BARBARA KOLENKO HELB

Rojena je bila 30. avgusta 1979 v Mariboru. Po izobrazbi je uni-

verzitetna diplomirana pravnica, dela kot odvetnica v svoji od-

vetniški pisarni v Mariboru v coni Tezno. 

RASTISLAV VREČKO

Rojen je bil 17. februarja 1961, prihaja iz Maribora, po izobrazbi 

je magister davčnega prava. Sprva je delal v komerciali, nato kot 

finančni nadzornik na carinski, davčni in finančni upravi.

MARTIN MARZIDOVŠEK

Rojen je bil 24. avgusta 1982, živi v Mariboru. Magisterij iz med-

narodnih odnosov je opravil v Švici, kjer je tudi delal v Organi-

zaciji združenih narodov. Soustanovil je tehnološko podjetje in 

je raziskovalec tehnologij umetne inteligence na Institutu Jožef 

Stefan, kjer bo tudi doktoriral.

ANTON ŠTURBEJ

Rojen je bil 17. februarja 1960, prihaja iz Rogatca. Po izobrazbi je 

magister menedžmenta, med drugim je bil zaposlen v Slovenski 

vojski. Danes je upokojenec.

KARMEN FURMAN

Rodila se je 17. aprila 1980 v Mariboru, leta 2016 je magistrira-

la na mariborski pravni fakulteti. Pred izvolitvijo v DZ leta 2014 je 

bila direktorica občinske uprave v občini Poljčane. V iztekajočem 

se mandatu je vodila preiskovalno komisijo o nabavah v zdravstvu.

BOJAN PODKRAJŠEK
Rojen je bil 8. januarja 1968 v Celju. Zaključil je srednjo kovi-

narsko šolo, zaposlen je bil v podjetju Unior in Stanovanjskem 

podjetju Konjice. V državni zbor je bil prvič izvoljen leta 2014, v 

iztekajočem se mandatu je predsednik odbora za infrastrukturo, 

okolje in prostor.

DEJAN KALOH
Rodil se je 1. februarja 1975 v Mariboru, magistriral je na Fakul-

teti za podiplomske državne in evropske študije v Kranju. V času 

druge vlade Janeza Janše je bil svetovalec v kabinetu ministra za 

notranje zadeve, nato se je zaposlil v DZ kot strokovni sodelavec 

v poslanski skupini. Leta 2018 je bil prvič izvoljen za poslanca.

BOJANA MURŠIČ
Rodila se je 20. septembra 1971 v Mariboru. Magistrica znanosti dr-

žavnih in evropskih študij iz Ruš je opravljala različna dela, pretežno 

s področja družbenih dejavnosti in finančnega poslovanja. Med dru-

gim je bila direktorica občinske uprave v občinah Oplotnica in Ruše. 

Poslanka je od leta 2014, eno leto je bila tudi podpredsednica DZ.

TATJANA GREIF
Rojena je bila 3. decembra 1966, je doktorica znanosti s področja 

arheologije. Je urednica založbe Škuc-Vizibilija in Časopisa za 

kritiko znanosti ter publicistka in prevajalka. Je tudi aktivistka  

za človekove pravice, za enakopravnost spolov in za pravice

istospolno usmerjenih. Živi v Ljubljani.  

Podravje dobilo ministrski stolček

Emilija Stojmenova Duh bo vodila  ministrstvo za digitalno preobraz-
bo.  Stojmenova Duh je sicer na državnozborskih volitvah kandidirala 
v Mariboru na listi Socialnih demokratov, a je, kot je povedal Golob, 
iz stranke SD izstopila. Kot ministrica bo torej sodila v kvoto Gibanja 
Svoboda. Dr. Emilija Stojmenova Duh je rojena v Makedoniji. V Ma-
ribor se je preselila leta 2002. Dodiplomski in podiplomski študij je 
zaključila na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Univerze v Mariboru. Po doktoratu se je zaposlila na Fakulteti za ele-
ktrotehniko, Univerze v Ljubljani, kjer je trenutno izredna profesorica 
na Katedri za informacijsko komunikacijske tehnologije in vodi digi-
talno inovacijsko stičišče 4PDIH. Je ugledna raziskovalka, članica več 
delovnih teles EU, pobudnica nacionalne mreže FabLab, ki povezuje 
izobraževanje z gospodarstvom, in ustanovna članica združenja stro-
kovnjakinj OnaVe. Ne prenaša krivic in neumnosti, zato jo je videti 
in slišati na številnih protestih, njen podpis je tudi na peticijah, ki se 
zavzemajo za demokracijo.

Piše: Uredništvo

LISTA KANDIDAT/-KA VOLILNI OKRAJ

GIBANJE  
SVOBODA 

Andreja Rajbenšu Maribor 2

Lena Grgurevič Maribor 4

Barbara  
Kolenko Helbl 

Maribor 5

Rastislav Vrečko Maribor 6

Martin Marzidovšek Maribor 7

SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA – 
SDS 

Anton Šturbej Šmarje pri Jelšah

mag. Karmen 
Furman 

Slovenska Bistrica

Bojan Podkrajšek Slovenske  Konjice

mag. Dejan Kaloh Maribor 3

SOCIALNI DE-
MOKRATI – SD 

mag. Bojana Muršič Ruše

LEVICA Tatjana Greif Maribor 4

Poslansko mesto JE zasedla  
tudi pravnica iz cone Tezno
Po podatkih Državne volilne komisije bo volilno enoto Maribor  

v parlamentu naslednja štiri leta zastopalo kar 11 poslancev.  
Šest mandatov je dobilo Gibanje svoboda, tri Slovenska demokratska 

stranka, enega Socialni demokrati in enega Levica. 
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Podravske gospodarske družbe 
poslovno leto 2021 zaključile z 
izjemnimi poslovnimi rezultati

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve  je razkrila  
poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb ter samostojnih 

podjetnikov za leto 2021, ki imajo sedež na območju 41 občin Podravske regije. 

Agencija Republike 
Slovenije za javno-
pravne evidence in 

storitve je podlago za prip-
ravo informacij snovala na 
letnih poročilih za leto 2021, 
ki so jih družbe in samostojni 
podjetniki za namen državne 
statistike predložili omenje-
ni agenciji.  V informacije niso 
vključene banke, zavaroval-
nice, družbe za upravljanje in 
nekatere druge finančne ter 
investicijske družbe. Prav tako 
v informacije niso vključene 
družbe, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku. 

PRVIČ SMO PRESEGLI ŠTEVILKO 30.000
Število poslovnih subjektov v Podravju je lani prvič pre-
seglo mejo 30 tisoč. Pri tem struktura vrste subjektov 
kaže na to, da največji delež subjektov predstavljajo sa-
mostojni podjetniki, in sicer 47,2 odstotka, tem pa sle-
dijo gospodarske družbe z 31,2 odstotka. 
Če smo v Podravju še prejšnje leto beležili 29.544 po-
slovnih subjektov, pa smo jih tako konec lanskega leta 
beležili že 30.625, gre torej za 3,7-odstotno rast.
Med 41 občinami v Podravju jih največ poslovnih su-
bjektov beležimo v Mariboru, sledi Ptuj, Slovenska Bi-
strica ter občina Hoče – Slivnica.

ČISTI DOBIČEK JE V ABSOLUTNEM ZNESKU  
DOSEGEL NAJVIŠJO RAVEN DOSLEJ 
8823 gospodarskih družb je v Podravju lani ustvarilo 
za 414 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je 51 
odstotkov več kot v poslovnem letu 2020. Vrednost iz-
kazanega čistega dobička je tako v absolutnem znesku 
dosegla najvišjo raven doslej. Pri tem je zanimivo dej-
stvo, da so gospodarske družbe Podravske regije v letu 
2021, v primerjavi z letom 2020, zaposlovale tri tisoč 
več zaposlenih, skupaj pa kar 71 tisoč. 
V podravskih gospodarskih družbah pa se je povečala 
tudi povprečna plača na zaposlenega, in sicer za 127 
evrov. Tako je povprečna plača znašala 1759 evrov bru-

to, ki pa je še vedno za 142 evrov nižja od povprečne 

mesečne plače na državni ravni.

Po višini povprečne mesečne plače navzgor izstopa po-

dročje oskrbe z električno energijo, plinom in paro, ti 

so v povprečju prejemali plačo v višini 2485 evrov. Naj-

slabše plačani v gostinstvu, kjer je povprečna mesečna 

plača 1420 evrov. 

TUDI SAMOSTOJNI PODJETNIKI SO  
POSLOVALI BOLJE KOT PREDLANI

Na drugi strani je bilo po podatkih lansko leto v Podra-

vski regiji registriranih 14.467 samostojnih podjetnikov, 

a je bilo pri tem k predložitvi letnih poročil za leto 2021 

zavezanih le 7686 samostojnih podjetnikov. 

Izkazali so namreč za 73 milijonov evrov podjetnikove-

ga dohodka in devet milijonov evrov negativnega po-

slovnega izida. To pomeni, da so dosegli 64 milijonov 

evrov neto podjetnikovega dohodka. Pozitivni poslovni 

izid samostojnih podjetnikov je tako za četrtino višji kot 

v preteklem letu. Največ jih prihaja iz področja gradbe-

ništva in trgovine, vzdrževanja ter popravil motornih 

vozil. Tudi samostojni podjetniki so lani zaposlovali več 

delavcev kot leto poprej, in sicer 7183.  Povečala se je 

tudi povprečna plača na zaposlenega samostojnih pod-

jetnikov, in sicer za 102 evra. Tako je skupna bruto plača 

samostojnih podjetnikov znašala 1228 evrov.

Piše: Uredništvo
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Novi v stavbi UP

KULER d.o.o., oglaševanje in spletna prodaja

»UDOBJE SPLETNEGA NAKUPOVANJA«

Zaradi rasti v podjetju smo v podjetju že dlje časa 
čutili, da smo prerasli našo staro pisarno pod Po-
horjem. Zato smo, ko se je pojavila priložnost, 
da se preselimo v moderno poslovno stavbo 
UP, le to hitro zagrabili. 
Podjetje se deli na dve glavni dejavnosti – 
upravljanje lastnih spletnih trgovin ter na 
agencijski del, kjer nudimo spletne rešitve.

SPLETNA PRODAJA  
ŽE OD LETA 2013
Eni od naših glavnih 
spletnih trgovin sta 
RocneUre.si in TOSN.
si, ki uspešno pos-
lujeta že skoraj 
10 let, v zadnjih 
letih pa se foku-
siramo na razvoju 
izdelkov lastnih 
znamk.
V letu 2021 smo 
naše poslovanje 
razširili tudi na sosed-
nje države ter postali 
MALL partner, kar pomeni, 
da so naši izdelki na voljo za 
nakup tudi na največji spletni trgovi-
ni v Sloveniji – mimovrste.com.

DRUGAČNE SPLETNE REŠITVE – OUTNET.SI
Vedno večje povpraševanje prejemamo po 
spletnih rešitvah, kot so izdelava spletnih 
trgovin, prodajnih strani ter oglaševanje na 
socialnih omrežjih Facebook, Instagram in 
na Google Ads mreži. Upravljamo tudi 
s svojo mrežo blogov namenjenih za 
SEO optimizacijo. 

Od ostalih agencij se ločimo pred-
vsem po tem, da nove rešitve na-
jorej preizkusimo na lastnih spletnih 
trgovinah in projektih, ter le prever-
jene metode nudimo svojim strankam 
kot rešitve. 

Smo tudi potrjen strokovnjak za različ-
na področja digitalizacije s strani 

DIH-a Slovenije, kar našim 
naročnikom omogoča prija-

vo na razpise in pozive ter 
odpira možnost sofinan-
ciranja naložb podjetja 
v ključna področja digi-
talizacije.

Spletna stran podjetja: 
www.kuler.si
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Tomaž Barada se ob podpori predsednika OKS 
Bogdana Gabrovca, eminence Miroslava Cerarja 
starejšega in z dobro sestavljeno ekipo podaja v 

borbo za mesto predsednika OKS. Volitve bodo decem-

bra. Njegov uradni protikandidat je za zdaj predsednik Ro-

kometne zveze Slovenije Franjo Bobinac. 

Kdor ni vzor športnikom, ne more biti predsednik OKS-ja

Tomaž Barada je bil kot dejavni športnik v tekvondoju med 

drugim večkratni evropski in svetovni prvak, potem je v 

kikboksu prav tako osvajal naslove svetovnega in evrops-

kega prvaka. V coni Tezno domuje njegov Športni center 

Barada, prostor za rojevanje novih zvezd. Center ima okrog 

250 članov, 150 med njimi je otrok. Vzgojil je 35 svetovnih 

in evropskih prvakov. »Šport je bil del moje vzgoje, bil je 

tisti, ki me je naredil. Šport me je naučil vsega, kar danes 

počnem. Naučil sem se spoštljivosti, poštenosti, vztrajnos-

ti in obvladovanja samega sebe,« je svojo pot, povezano s 

športom, opisal Barada. 

Leta 2012 je začutil, da po vseh letih trenerstva potrebuje 

nov izziv, zato je prevzel tekvondo zvezo. Izjemno vesel je 

bil leta 2014 tudi vabila k sodelovanju tedaj novega pred-

»DAJMO ŠPORTU GLAVNO VLOGO«

Barada v boj za 
predsednika OKS-ja

Piše: Maja Vintar    Fotografije: Marko Pigac
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sednika OKS – ZŠZ Bogdana Gabrovca. V 
prvem Gabrovčevem mandatu je bil 
podpredsednik, odgovoren za orga-
nizacijo in marketing, v drugem je 
na podpredsedniškem položaju 
pristojen za vrhunski šport. Post-
al je tudi predsednik Športne 
zveze Maribor. »Ponosen sem 
na to, kar smo ob izjemni pod-
pori župana Arsenovića storili v 
tako kratkem času in v Maribor 
pripeljali evropski festival olimpi-
jske mladine, ki bo čez dobro leto,« 
razlaga Barada.

NA VOLITVE Z DOBRO 
EKIPO IN PROGRAMOM
V ekipi, ki se podaja na decembrske volitve, so 
olimpionik Miroslav Cerar starejši, predsednik Košarkarske 
zveze Slovenije Matej Erjavec, generalni sekretar Planin-
ske zveze Slovenije Matej Planko in izvršni direktor Pan-
vite Toni Balažič. 
Med ključna programska izhodišča je Barada med dru-
gim umestil tudi pomoč socialno šibkim športnikom, 
nadaljnji razvoj modela dvojne kariere športnikov in vz-

postavitev sistema zaposlovan-

ja, nagrajevanja in kariernega 

razvoja trenerjev. 

»Zakaj bi bil dober kandi-

dat za predsednika OKS-

ja? Prepričan sem, da 

sem prestal vse cikle, ki 

so potrebni. Šport mora 

voditi nekdo, ki pozna vse 

starostne kategorije, tren-

ersko delo, vodenje zveze. 

Jaz sem to vse doživel. Postal 

sem trener, imam svoj športni 

center, imamo 33 svetovnih in ev-

ropskih prvakov, na kar sem izjemno 

ponosen,« je še pojasnil Barada. 

Spoštljivost, poštenost, vztrajnost in obvladovanje 
samega sebe so vrline, ki veliko veljajo tudi v gospo-
darstvu. Ker je Tomaž Barada član naše skupnosti cone 
Tezno že skoraj od vsega začetka, mu tudi na tej poti 
želimo vse dobro. 

povezujemo uspešne13
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Ob načrtovani gradnji  
Urbanega centra Tezno  

največ skrbi javnosti povzroča
prometna varnost

V aprilu se je končala javna razgrnitev projekta Urbani center Tezno.  
Največ pripomb lokalne skupnosti je bilo povezanih s prometno varnostjo  

na obstoječi šolski poti. 

Ob razgrnitvi so posamezni občani izrazili strah 
pred preveliko obremenitvijo Panonske ulice, ki 
naj bi bila močno obremenjena že zdaj. Občina v 

ta namen trenutno izvaja meritve, ki so presenetljivo po-
kazale, da ulica ni preobremenjena, niti po njej vozila ne 
vozijo prehitro, čeprav tam velja omejitev 30 kilometrov 
na uro. Tudi sicer ni predvidena dodatna obremenitev Nik-
ove ulice, kar je večino stanovalcev še najbolj skrbelo.
Poudarjen je bil tudi dotrajani kanal v Stražunu, ki je že tre-
nutno preobremenjen in dodatnih obremenitev ne bi pre-
nesel. Rešitve na tem področju še ni, a jo intenzivno iščejo.

Kot je že znano, bo objekt na dobrih 20.610 kvadratnih 
metrih lociran med cesto Heroja Nandeta in Prekmursko 
ulico ter se bo raztezal do Osnovne šole Martin Konšak 
in Stražunskega gozda. Na temelju projektantske ocene 
vrednost gradbenih del pri novi tezenski postaji zna-

ša približno 5,5 milijona, vendar ta znesek nikakor ne 
predstavlja vrednosti celotne investicije. Po načrtih naj 
bi se konec letošnjega poletja na mestnem svetu spre-
jel OPPN, ki se pravkar pripravlja. Za tem je predvidena 
gradnja in še prej postopek za izbiro izvajalca GOI-del. 
Po načrtih bi v letu 2024 oziroma 2025 v novem objektu 
sprejeli tudi prve paciente.

Ker je vprašanj, pobud in predlogov, kako življenje 
izboljšati, veliko, je Mestna občina Maribor na preno-
vljeni spletni strani pripravila stran za pobude, poi-
menovano izboljšajmo Maribor. Na njej lahko meščani 
ali zainteresirana javnost oddajo pobude in predloge 
ter ob tem priložijo še fotografije. 

Piše: Uredništvo
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Rubriko ureja: M. V.

Do novih razvojnih možnosti 
v Coni Tezno

Mestna občina Maribor je pristopila k urejanju ko-
munalne in energetske infrastrukture na načrto-
vanem cestnem odseku Cesta K5–K8 v Poslovno 

proizvodni coni Tezno. Z izvedeno investicijo želimo za-
gotoviti osnovne pogoje za aktiviranje praznih gradbenih 
zemljišč, zagotoviti osnovne infrastrukturne pogoje za 
nakup zemljišč in gradnjo novih objektov, v katerih bodo 
podjetja lahko širila obseg poslovanja, povečevala prihod-
ke na domačih in tujih trgih, ter prispevati k pogojem za 
odpiranje novih delovnih mest v mestu in regiji in s tem 
prispevati k razvoju gospodarstva, povečevanju prihodkov 
na domačem in tujih trgih v regiji in širše ter konec koncev 
prispevati k boljši izkoriščenosti namenskega prostora v 
Coni Tezno in mestu Maribor.  
Z naložbo v gradnjo ceste s komunalno-energetsko infra-
strukturo in odstranitev nelegalnega odlagališča odpadkov 
v PPC Tezno bo zagotovljen kakovosten prostor za gospo-
darski razvoj, izboljšana bo konkurenčnost regije, uresni-
čeni bodo razvojni cilji občine, zagotovljen bo dostop do 

neizkoriščenih in neuporabnih gradbenih zemljišč, ki so v 
lasti MO Maribor, in urejen bo dostop do drugih gospodar-
skih objektov v poslovni coni. Z zaključeno investicijo bo 
MO Maribor lahko aktivirala gradbene parcele, ki so v njeni 
lasti, tj. pridobila 3,54 ha novih uporabnih površin, ki so 
primerne za namestitev industrije, in jih pod normalnimi 
tržnimi pogoji prodala zainteresiranim MSP. Slednja bodo z 
nakupom komunalno opremljenih zemljišč pridobila mož-
nost za gradnjo novih objektov za opravljanje poslovnih 
dejavnosti.
Za projekt je bilo pridobljeno sofinanciranje, in sicer 
984.048 EUR s strani Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj (ESRR) in 328.016 EUR s strani Republike Slovenije, 
preostali delež zagotavlja MO Maribor iz občinskega pro-
računa. 
Izbrani izvajalec za delo je HS NIZKE GRADNJE d. o. o., ki je 
z delom začel meseca aprila, z deli bo predvidoma zaklju-
čil do letošnje jeseni. 

Piše: MOM
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50 svečano podeljenih certifikatov 
Družbeno odgovoren delodajalec –  

med njimi tudi podjetje iz cone Tezno
 

Ekvilib Inštitut s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, z Združenjem 
delodajalcev Slovenije ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, je nove certificirance sprejel na svečani prireditvi na Lju-
bljanskem gradu. Doslej je pristopni certifikat že prejelo 63 podjetij, skupaj 
z letošnjimi je bilo doslej podeljenih že 113 certifikatov, vključenih v posto-

pek pridobivanja je kar 196 podjetij in organizacij.

Družbeno 
odgovorno 

ravnanje 
sprejemamo 
kot moralno 
obligacijo – 
vplivati na 

ljudi, okolje 
in družbo 

v pozitivni 
luči – to 

smatramo kot 
brezpogojno. 

Aleš Potisk, 
direktor podjetja 

Orodjarna Imenšek
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»Čedalje večja ozaveščenost delodajalcev o pomenu 
izvajanja ukrepov in aktivnosti na področju družbene 
odgovornosti, s katerimi krepijo organizacijsko kulturo 
in ugled blagovne znamke delodajalca ter vplivajo na 
celovito zaposlitveno izkušnjo, hkrati pa vseprisotna 
bitka za kadre, rezultirajo tudi v velikem številu prijav 
v postopek certificiranja,« je poudaril  Gašper Zakrajšek, 
vodja projekta  certifikat Družbeno odgovoren deloda-
jalec na Ekvilib Inštitutu, ki certificiranje izvaja skupaj s 
partnerji, GZS, ZDS in ZSSS že tretje leto. 44 podjetij in 
organizacij, ki so se prijavila v postopek certificiranja, je 
prejelo pristopni certifikat Družbeno odgovoren deloda-
jalec, šest jih je prvič prejelo tudi napredni certifikat.

Zgodbe certificiranih delodajalcev so različne in pestre, a 
vsem je skupna težnja po dobrih odnosih, medsebojnem 
zaupanju in vključevanju večjega števila deležnikov orga-
nizacij. Med dosedanjimi prejemniki certifikata Družbeno 
odgovoren delodajalec najdemo podjetja in organizacije 
iz desetih slovenskih regij, ki delujejo v najrazličnejših pa-
nogah ter so različnih velikosti in statusnih oblik.

Prvič je letos šest podjetij prejelo tudi napredni certifi-
kat. Po pridobitvi pristopnega certifikata se namreč letno 
ocenjuje, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani skladno z 
izvedbenim načrtom implementacije. Ob doseženih ciljih 
organizacija pridobi napredni certifikat, ki je podeljen za 
tri leta ter se obnavlja prek letnih ocen stanja in revizij. 

Častna gostja na podelitvi,  Katja Rihar Bajuk, generalna 
direktorica   Direktorata za delovna razmerja in pravice iz 
dela, je prejemnikom certifikata čestitala in jih nagovori-
la ter ob tem omenila: »Podeljeni certifikati so potrditev 

prizadevanj, usmerjenih v boljšo prihodnost dela. Slove-

nija se srečuje z izzivi trajnostnega razvoja in družbenimi 

izzivi, kot so migracije in neenakost in v tem razvoju lahko 

prav delodajalci prispevajo svoj košček v tem mozaiku.«

V imenu partnerja projekta je   Miro Smrekar, podpredse-

dnik Združenja delodajalcev Slovenije,  poudaril, »da je 

prav s certificiranjem predstavljati dobre prakse delodajal-

cev, saj omogočajo hitrejše in širše uresničevanje njihovih 

ciljev, ki jih zasledujejo motivirani in zadovoljni zaposleni, 

ki so ogledalo razvoja na poti do krepitve socialne kohezi-

je na poti k družbi znanja.«

Po besedah   mag. Anite Hrast, direktorice   IRDO inštitu-

ta  in članice revizorskega sveta za podeljevanje certifi-

kata DOD,   je prejetje certifikata pogumen korak in hkrati 

zaveza vodstva za uvajanje različnih ukrepov   s področja 

družbene odgovornosti, zato so revizorji pri svojem delu 

certificiranja budno spremljali, ali jih delodajalci uresniču-

jejo. »Več prejemnikov certifikatov pa predstavlja tudi bolj 

odgovorno celotno družbo,« je še dejala.

Družbeno odgovoren delodajalec je tudi   Orodjarna 
Imenšek. V Orodjarni Imenšek iz cone Tezno se zaveda-

jo prednosti, ki jih prinaša družbeno odgovorno ravnanje. 

Zato so se odločili pristopiti k certifikatu DOD.  »Družbeno 

odgovorno ravnanje sprejemamo kot moralno obligacijo – 

vplivati na ljudi, okolje in družbo v pozitivni luči – to sma-

tramo kot brezpogojno. Dejstvo, da se tako ravnanje odrazi 

v izboljšanju kazalnikov poslovanja, pa naredi vse skupaj 

samo še toliko bolj enostavno in privlačno,«  pojasnjuje   

Aleš Potisk, direktor podjetja.
Piše: Uredništvo    Fotografije v članku: Anže Vrabl
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Psihologija v organizacijah
ZA NAPREDEK JE TREBA 
NAREDITI PRVI KORAK

Piše: Meta Bobnar, razvoj kadrov v podjetju EVRA

Organizacija so ljudje in tega so se prvi začeli zavedati psihologi  
pred več kot stoletjem. V času industrializacije so v vrsti eksperimentov  

v tovarnah ugotovili, da na storilnost delavcev v veliko večji meri vplivajo 
odnosi, vodenje in počutje na delovnem mestu kot objektivni dejavniki,  

kot so delovni pogoji in oprema. 

Za napredek je treba storiti prvi 
korak in v organizaciji to pomeni 
ugotoviti obstoječe stanje, da 

lahko nato naredimo spremembe v 
želeno smer. Najučinkovitejše orodje 
je meritev organizacijske klime.
Organizacijska klima je širok pojem, ki 
predstavlja občutek zaposlenih o organi-
zaciji ter se nanaša na organizacijske siste-
me, sisteme vodenja, delo in kakovost, razvoj-
no orientacijo ter pripadnost. Odraža se v odnosu 
zaposlenih do dela, organizacije dela, odnosov in siste-
mov nagrajevanja ipd. Organizacijska klima izraža ujemanje 
med tistim, kar ljudje pričakujejo, in tistim, kar dejansko 
dobijo. Razumemo jo lahko tudi kot ozračje v organizaciji, 
ki je posledica delovanja različnih dejavnikov tako iz pre-
teklosti kot sedanjosti, širšega in ožjega okolja. Ti dejavniki 
vplivajo na vedenje ljudi v podjetju in zaradi njih se podje-
tja med seboj razlikujejo. Med te dejavnike lahko na primer 
štejemo organizacijsko kulturo (ki predstavlja prepričanja 
in vrednote zaposlenih v organizaciji), dejavnosti vodstva 
organizacije itd. Organizacijska klima tako vključuje indivi-
dualno vedenje, motivacijo, vloge, skupinsko dinamiko ter 
je pod vplivom čustev, vrednot, stališč in pričakovanj zapo-
slenih. Pozitivna organizacijska klima se povezuje z večjim 
zadovoljstvom zaposlenih ter večjo zavzetostjo in produk-
tivnostjo na delovnem mestu. 

Kaj meri organizacijska klima?
Raziskovanje organizacijske klime v podjetju je namenje-
no opisu doživljanja in vedenja zaposlenih ter omogoča 
celosten pogled na problematiko zadovoljstva zaposlenih 
v podjetju. Evalvacija rezultatov raziskovanja omogoča 

identifikacijo priložnosti za razvoj, na te-
melju katerih načrtujemo spremembe 

in strategije razvoja. Pomembno je 
upoštevati različne vidike zaposlenih 
glede na njihovo delovno mesto in de-
mografske dejavnike. Zaposleni imajo 
s sodelovanjem v raziskavi možnost na 

anonimen način izraziti svoje mnenje o 
zaposlitvi, medtem ko povratna informa-

cija delodajalcu pomaga pri implementaciji 
potrebnih sprememb oziroma ukrepov, ki pozi-

tivno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in posle-
dično na učinkovitost podjetja. 
Da bi se pravočasno izognili nizki stopnji motiviranosti, sla-
bi klimi in nezadovoljstvu zaposlenih, bi morali vsaj enkrat 
letno izvajati merjenje organizacijske klime in zadovoljstva 
zaposlenih. Na temelju analize rezultatov je treba sprejeti 
ukrepe na področjih, ki jih zaposleni doživljajo kot kritična.

Področja meritve  
organizacijske klime:
• nagrajevanje,
• motiviranje,
• odnos do kakovosti in količine dela,
• inovativnost in samoiniciativnost,
• razvoj kariere in napredovanje,
• izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
• kakovost medsebojnih odnosov,
• interno komuniciranje,
• razumevanje in udejanjanje razvojne strategije,
• vodenje,
• organiziranost,
• pripadnost organizaciji,
• uspešnost in učinkovitost.
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Pomembno je meriti tudi 
zadovoljstvo in zavzetost 
zaposlenih
Skupaj z organizacijsko klimo se v podjetju merita tudi 
zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih. Zavzeti zaposleni so 
ključ do uspeha podjetja. Le z njimi lahko slednje stopi iz 
množice ter z višjo stopnjo inovativnosti in produktivnosti 
prehiti konkurenco. 
• Zadovoljstvo zaposlenih je eden izmed ključnih de-

javnikov za uspešno delovanje podjetja. Zadovoljni 
in motivirani zaposleni svoje delo opravljajo kakovo-
stno, prav tako so tudi bolj produktivni, 
kar pripomore k uspešnosti podje-
tja. Za vzdrževanje zadovoljstva 
zaposlenih je pomembno, 
da podjetje izkazan trud 
zaposlenega ustrezno 
nagradi in tako pripo-
more k delovni moti-
vaciji zaposlenega. 

• Zavzetost zaposle-
nih prav tako pred-
stavlja pomemben 
dejavnik uspešnosti 
podjetja, medtem ko 
ga označuje visoka 
raven energije, preda-
nosti in vpletenosti v 
delovno dejavnost. Zav-
zeti zaposleni dela ne vidi-
jo kot breme, temveč jim le-to 
predstavlja izziv. Označujeta jih za-
dovoljstvo na delovnem mestu in ponos, 
da so del organizacije, verjamejo tudi, da njihov delo-
dajalec ceni to, kar počnejo. Zavzeti zaposleni je bolj 
produktiven in pripaden organizaciji ter v manjši meri 
doživlja stres.

RAZVOJ ORGANIZACIJSKE PSIHOLOGIJE
Pomemben zgodovinski korak za organizacijsko psihologi-
jo predstavljajo študije Hawthorne, ki so potekale v dvaj-
setih letih prejšnjega stoletja v istoimenski tovarni in kot 
take predstavljajo začetek razumevanja in pomena odno-
sov med zaposlenimi in menedžmentom, socialnih veščin, 
vodenja in delovne morale. 
Znanstveniki so, v želji po izboljšanju produktivnosti de-
lavcev, raziskovali vpliv osvetljenosti delovnih prostorov 
na produktivnost, misleč, da bo boljša osvetljenost vpliva-
la na boljšo produktivnost. Če na kratko povzamem rezul-
tate, so le-ti pokazali, da osvetljenost ni imela pomembne-
ga vpliva na produktivnost. 

Nekaj let po 

zaključku štu-

dij je Henry A. 

Landsberger 

prvi uporabil 

izraz »učinek 

Hawthorne«, ki 

opisuje spremem-

bo vedenja pri ne-

katerih posameznikih 

kot posledico dejstva, da so 

opazovani. Ta učinek torej 

predvideva, da osebe spre-

menijo svoje vedenje, ker vedo, da so-

delujejo v eksperimentu in da so 

opazovani. Učinek Hawthorne in 

z njim povezane študije raz-

krivajo odnos med produk-

tivnostjo in observacijo ter 

so kot take pomembne za 

razvoj organizacijske psi-

hologije, saj nam poda-

jajo vpogled v vedenjske 

vzorce v organizaciji. Po-

membno je omeniti tudi, 

da se po preteku observaci-

je, torej po zaključku ekspe-

rimenta, stanje velikokrat vrne 

v prvotno, kar je pomembno pri 

razumevanju delovanja posamezni-

ka znotraj organizacije. 

Zakaj meriti  
organizacijsko klimo?

Organizacijska klima kot psihološka izgradnja sis-
tema zahteva posebno previdnost. Razvoj želene 
organizacijske klime je dolgotrajen proces, med-
tem ko lahko ustvarjeno klimo le z eno napačno 
odločitvijo zelo hitro porušimo. Skladno s poslan-
stvom in vizijo organizacije je treba ustvariti in 
gojiti primerno organizacijsko klimo v podjetju, 
zato je ključnega pomena za vsako organizacijo, 
da redno izvaja raziskovanje organizacijske klime 
in zadovoljstva zaposlenih v podjetju. Merjenje 
organizacijske klime je torej diagnostično sred-
stvo, ki nam pomaga pri usmerjanju pozornosti 
na področja, ki jih zaposleni zaznavajo kot kri-
tična, ter služi kot kompas za delo v prihodnje. 
Z merjenjem organizacijske klime se že več let 
ukvarjamo tudi v podjetju EVRA. Za več informa-
cij nam pišite na: pisarna@evra-agencija.si
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ANALITIČNA  
KADROVSKA ORODJA

Psihometrično testiranje  
DISC Flow
Poglejmo podrobneje, kako nam lahko pomaga npr. orodje 
‚DISC Flow‘. Model tvorijo štirje osnovni vedenjski slogi – do-
minantnost, vpliv, stanovitnost in skladnost. Prepoznamo lah-
ko značilnosti posameznega sloga in sodelavce usmerimo na 
način, da bomo zvišali zadovoljstvo in hkrati produktivnost 
našega delovnega tima. 
Izvedemo naslednja testiranja ki nam dajo rezultate posame-
znih kategorij in celote:
• PORTRAIT – osnovna slika, kdo sem, da bi razumel sebe in 

tebe
• CORE – poglobljena informacija o sebi v povezavi s čustve-

no inteligenco
• CONNECT – analiza delovnega para – zakaj se ne razumeva 

in kaj lahko spremeniva, da bova uspešnejša?
• LEADERSHIP – kakšen vodja sem, kako vodim? Kakšen tim 

mi najbolj ustreza?
• GROUP – kakšna je naša skupina, kakšne vloge zavzemamo, 

kje se podpiramo, kje in zakaj lahko prihaja do izzivov?
Vsa zgoraj opisana in še mnogo drugih mednarodnih testiranj 
izvajamo tudi v podjetju EVRA, ki se nahaja v poslovni stavbi UP 
v Coni Tezno. Pišite nam na: igor@evra-agencija.si.

Obstaja množica psihometričnih testov in 
orodij, ki so nam v veliko pomoč pri krepi-
tvi delovnih timov in posameznikov. Izkaže 

se, da lahko na dobro opredeljen izziv v nekem 

podjetju odgovorimo z utrezno kombinacijo teh 

orodij. Npr. za analizo in prepoznavanje učinkovite-

ga vodje uporabimo kombinacijo naslednjih tes-

tov in orodij: Disc flow leader, 360° analiza skozi 

čustveno inteligenco, SDI za razumevanje sebe in 

sodelavcev in psihodinamski diagnostični intervju. 

S temi orodji bomo dobili vpogled v prepoznavan-

je tipičnega vodstvenega sloga, način vodenja v 

kriznem obdobju, produktivna in nekoristna stanja 

posameznika ipd. Z izvedbo ustreznih testov lahko 

prepoznamo in analiziramo učunkovitpost proda-

jnikov, kar je danes posebej pomembno. Uporabi-

li bomo Disc flow portrait, 180-stopinjsko analizo 

prodajnega vedenja, SDI in psihodinamski diagnos-

tični intervju za prodajnike.

Z uporabo navedenih testov in orodij ne izgublja-

mo dragocenega časa ter iskanje kadrov in njihovih 

kapacitet ne prepuščamo naključju. Odveč je pou-

dariti, da je to v aktualnem trenutku izjemne eko-

nomske negotovosti zelo pomembno. 

Piše: Igor Ambrožič, konzultant, coach in predavatelj

Vsako podjetje se prej ali slej znajde v situaciji, ko išče najustreznejšega 
kandidata za novo delovno mesto ali mora nadgraditi potenciale svojih 
sodelavcev. Učinkovita in ustvarjalna delovna klima največ pripomore k 

ugodnim ekonomskim rezultatom, zato bi moralo predvsem vodje zanimati, 
kako jih sodelavci doživljajo in sprejemajo. Vse našteto je možno meriti in 
analizirati s pomočjo standardiziranih in certificiranih kadrovskih orodij.



21 povezujemo uspešne

Povzetek bistvenih 
sprememb Zakona  

o dohodnini  
z novelo Zdoh-2Z

Piše: Marko Wolf, Targo finance

Državni zbor je 11. marca 2022 sprejel spremembe Zakona o dohodnini 
(novela ZDoh-2Z). Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu RS (22. 3. 2022) in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od 
vključno 1. januarja 2022. Zakon torej velja tudi za nazaj od začetka tega 

leta. V članku bomo na kratko opisali poglavitne spremembe.



povezujemo uspešne

Spremembe pri povišanju 
splošne olajšave
Uvaja se postopno dvigovanje splošne olajšave, ki se bo 
v triletnem prehodnem obdobju postopoma dvigovala v 
letu 2022 na 4.500 EUR, vse do olajšave v znesku 7.500 
EUR v letu 2025. 
V praksi to pri enakih dohodkih poenostavljeno pomeni 
nižjo davčno osnovo in manj plačanega davka, od plače 
pa bi tako moralo ostati nekaj več kot sedaj. Na tem mestu 
velja omeniti še uvedbo dodatne olajšave v višini 1.500 
EUR letno za rezidenta po dopolnjenem 70. letu starosti in 
rezidenta, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravlja 
operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči že deset 
let in je zabeležen v ustrezni evidenci.

Spremembe lestvice 
za odmero dohodnine
Najvišji dohodninski razred bo sedaj obdavčen z nekoli-
ko znižano stopnjo obdavčitve, saj se bo v tem razredu 
stopnja obdavčitve znižala s sedanjih 50 % na 45 %. Že 
za leto 2022 se bodo s koeficientom rasti cen življenj-
skih potrebščin uskladile tudi davčne osnove in temu 
primerno izračunali zneski dohodnine.

Spremembe pri ugodnostih 
pri določanju bonitet iz dohodka 
iz zaposlitve
Novela zakona predpisuje, da če delodajalec zagoto-
vi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni 
pogon za zasebne namene, je vrednost bonitete nič. 
Spremembe glede bonitet so tudi v primerih, ko pod do-
ločenimi pogoji delodajalec (gospodarska družba) delo-
jemalcu zagotovi pravico do nakupa oziroma pridobitve 
delnic ali deležev v tej gospodarski družbi ali tej družbi 
nadrejeni družbi. V takšnih primerih je vrednost bonitete 
65 % vrednosti teh deležev ob ustreznem vrednotenju.

Spremembe pri izplačilu 
poslovne uspešnosti
Izplačilo poslovne uspešnosti je še vedno vezano na me-
rilo poslovne uspešnosti, vendar se ne obravnava več kot 
del plače za poslovno uspešnost po Zakonu o delovnih 
razmerjih. To plačilo se namreč po spremembi zakonodaje 
lahko obravnava po tej točki tudi, če je izplačano v denarju 
ali v ugodnosti v naravi (na primer v obliki delnic). Osta-
ja tudi pogoj, da mora biti pravica do izplačila poslovne 
uspešnosti opredeljena v kolektivni pogodbi oziroma v 
splošnem aktu delodajalca. Prav tako ne bo več pogojeno 
dosedanje enkratno izplačilo plačila za poslovno uspeš-
nost v posameznem davčnem letu.
Glede višine neobdavčenega dela se spreminja višina ne-

obdavčenega dela tako, da se upošteva, kar je za zavezan-
ca ugodneje, do višine:
• 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji 

oziroma, 
• 100 % povprečne mesečne plače 

delavca, vključno z nadomes-
tili plače, izplačanih za 
zadnjih 12 mese-
cev, pri deloda-
jalcu.

Ohranja se 
torej zmanjša-
nje v splošni višini 
100 % povprečne pla-
če zaposlenih v Sloveniji, 
dodaja pa se možnost zmanjšanja 
do višine 100 % povprečne mesečne 
plače delavca, vključno z nadomestili plače, izpla-
čanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za 
zavezanca ugodneje. Pri izračunu mesečnega povprečja se 
upoštevajo vse plače in nadomestila plače, izplačana za to 

22
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obdobje pri delodajalcu.
Spremembe pri razbremenitvi dohodkov iz oddajanja pre-
moženja v najem in dohodkov iz kapitala

Pri obdavčitvi odsvojitve kapitala je bila uvedena 
sprememba skrajšanja obdobja, ko se da-

vek ne plača več. Spremenjeno je, 
da se iz dosedanjega obdobja 

20 let davek ne plača več 
od dobička iz kapita-

la, doseženega pri 
odsvojitvi ka-

pitala že po 
15 letih 

imetništva. 
Prav tako se od 

1. januarja 2022 
naprej kot dividenda 

več ne obdavčuje izplača-
na vrednost delnic ali deležev 

v primeru odsvojitve delnic ali de-
ležev v okviru pridobivanja lastnih delnic 

oziroma deležev družbe.
Poleg skrajšanja obdobja obdavčenja se spreminjajo tudi 
stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala (to velja tako 
za obresti, dividende kot dobiček iz kapitala). Stopnja do-
hodnine se znižuje s sedanjih 27,5 % na 25 % od dose-

ženega dobička. Stopnja dohodnine od dobička iz kapitala 
se znižuje vsakih pet let imetništva kapitala na naslednji 
način:
• do dopolnjenih pet let imetništva kapitala: 25 %, 
• po dopolnjenih petih letih imetništva kapitala: 20 %,
• po dopolnjenih desetih letih imetništva kapitala: 15 %,
• po dopolnjenih petnajstih letih imetništva kapitala: 0 %.

Možnost izbire 
načina obdavčitve
Z dopolnitvijo Zakona o dohodnini se zavezancu daje 
možnost lastne odločitve, da se njegovi dohodki iz kapita-
la in dohodki iz oddajanja premoženja v najem obdavčijo 
z dohodnino skupaj z vsemi dohodki fizičnih oseb, ki se 
vštevajo v letno davčno osnovo ali se dohodki iz kapitala 
obdavčijo cedularno, torej dokončno, nevezano na doho-
dninsko lestvico. V prvem primeru to pomeni, da se v dav-
čno osnovo v takem primeru vštevajo dohodek iz zaposli-
tve, dohodek iz dejavnosti (razen dohodka iz dejavnosti, 
če se davčna osnova od tega dohodka v davčnem letu 
ugotavlja na temelju dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov), dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne goz-
darske dejavnosti ter iz prenosa premoženjske pravice in 
drugi dohodki. Obdavčitev od ugotovljene davčne osnove 
se nato opravi po progresivnih davčnih stopnjah iz doho-
dninske lestvice in ob upoštevanju davčnih olajšav. 
Ob tem opozarjamo, da se zavezanec ne more odločiti, da 
se le nekateri njegovi dohodki iz kapitala oziroma iz od-
dajanja premoženja v najem obdavčijo z dohodnino na 
prej omenjeni način (sintetično), medtem ko drugi osta-
nejo obdavčeni z dohodnino po proporcionalni stopnji kot 
končnim davkom. 

Spremembe pri ugotavljanju davčne 
osnove od dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem
Delež priznanih normiranih stroškov pri ugotavljanju dav-
čne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem 
se spreminja s sedanjih 15 % na 10 % od dohodka, dose-
ženega z oddajanjem premoženja v najem. Hkrati se znižu-
je stopnja dohodnine od takih dohodkov s sedanjih 27,5 
% na 15 %. Dohodnina od dohodka iz oddajanja premo-
ženja v najem se tako od 1. januarja 2022 dalje izračuna in 
plača od davčne osnove po 15-odstotni stopnji.

Sprejetih je bilo tudi nekaj sprememb pri razbremenitvi 
dohodkov iz dejavnosti, ki so zajete v Zakonu o dohodni-
ni. Na tem področju so bistvene spremembe zlasti glede 
olajšav za donacije in zaposlovanje, povišanje olajšav za 
izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju ter 
novih olajšavah za vlaganja v digitalno preobrazbo in zele-
ni prehod, ki naj bi bile upravičene do 40 % vlaganj.
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Prvi moto zbor 
zdravstvenih delavcev

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravst-
venih tehnikov Slovenije je v sodelovanju z mariborsko delovno ekipo v soboto, 21. maja, na poligonu varne 
vožnje v coni Tezno organizirala 1. srečanje motoristov zdravstvene in babiške nege. Na srečanju sta bili pod 

strogim očesom in s strokovnimi nasveti inštruktorjev izvedeni vaji varne vožnje in delavnica prve pomoči, kjer so 
reševali ponesrečenega motorista, se učili varnega in strokovnega snemanje čelade, zaustavljali krvavitev iz poškodo-
vane okončine. Po končanem izobraževanju in dobrem kosilu so se udeleženci skupaj odpravili na panoramsko vožnjo 
z motorji do Ptuja in nazaj, kjer so zaključili prijetno druženje. 



Prvi mariborski moto dan

V  soboto 4. junija je na poligonu varne vožnje v coni Tezno zgodil 1. mariborski moto dan. Organizacijo je prevzel 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor skupaj z Agencijo za varnost v prometu. 
Zbralo se je okoli 100 motoristov. Glavni med organizatorji, Denis Kocbek, pravi: »Ni veliko, ampak glede na 

datum in vse ostale prireditve, ki so potekale vzporedno, smo kar zadovoljni. Namen osveščanja je bil dosežen.« Moto-
risti so prisluhnili predavanjem, inštruktorji varne vožnje so izvajali poligonske vožnje, gasilci so prikazali reševanje ob 
prometni nesreči, na stojnicah so se predstavljale organizacije, šole, moto trgovine, tudi tetovirali ste se lahko. 

Sodelovali so: Cona Tezno, Agencija za varnost v prometu, Policija, Vojaška policija, Nujna medicinska pomoč, AMZS 
Vransko, Prometna šola Maribor, Gasilska brigada Maribor, Trgovina Motonavtika, Trgovina Naturmar, Šola vožnje Vre-
mec, Šola vožnje Prihajam, Tatoo studio Pineapple Tatoo, Gallus drive Inn.

»Trudili se bomo, da do naslednjega leta pripravimo še boljši Mariborski moto dan« še zagotavlja Kocbek. 

Rubriko ureja: Maja Vintar
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SRIPT: Turistični 
potencial dediščine 

podzemnih arhitektur 
v Sloveniji

Piše: Maja Vintar

Vsi, ki delamo s kulturno dediščino, se dobro zavedamo, da pomen, 
spoštovanje in razumevanje kulturne dediščine med širšimi javnostmi  
niso nujno samoumevni in predpostavljeni – so pridobljeni, vzgojeni, 

izurjeni. So rezultat kulturne vzgoje, socializacije in kontinuiranega dela 
družbenih, dediščinskih akterjev.
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Čeprav so dediščinski akterji vedno bili 
vir podatkov, informacij in narativov, 
digitizacija (zapisovanje kulturne 
dediščine v digitalne formate) in 
digitalizacija (uporaba novih digitalnih 
poslovnih procesov za upravljanje in 
predstavljanje digitalizirane kulturne 
dediščine) odpirata številne nove 
priložnosti in pričakovanja. 

Rovi Tezno so zato postali del raziskovalno-razvo-
jnega projekta SRIPT: Turistični potencial dediščine 
podzemnih arhitektur v Sloveniji. Cilj projekta je 

izdelava raziskovalno-razvojne naloge, ki združuje mul-
tidisciplinarni pristop raziskave in analize kulturne ded-
iščine podzemnih arhitektur, analize njihovega turističnega 
potenciala v okviru oblikovanja enotne blagovne znamke 
ter možnosti digitalizacije kulturne dediščine. Podzemne 
arhitekture so objekti, ki so delo človeških rok. Mednje 

štejemo rove, zaklonišča, rudnike, vodovodne sisteme idr. 
Slovenija razpolaga s številnimi podzemnimi objekti, ki so 
v večini primerov neizkoriščeni ali delno izkoriščeni v tur-
istične namene, zato obstaja potreba po vseslovenskem 
poslovnem modelu, ki bi dediščinski potencial podzemnih 
arhitektur opredelil kot tržni potencial, v odnosu z upo-
rabniki in s sodobnimi standardi trajnostnega in butičnega 
turizma. V konzorciju smo se združile arhitekture iz ce-
lotne Slovenije: 
• Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG),
• Zavod za turizem Maribor – Pohorje, 
• Ekonomska fakulteta, UNI LJ, 
• Cona Tezno d. o. o. (Rovi Tezno),
• Arctur d. o. o.,
• Zavod za turizem in kulturo Kranj (rovi Kranj), 
• Razvojni center Srca Slovenije d. o. o. (rudnik Sitarjevec), 
• Zavod Kozjanski park (repnice na Bizeljskem), 
• Zavod Poljanska dolina (Rupnikova linija), 
• Regionalna razvojna agencija Posavje (Rudnik Senovo), 
• Zeleni Kras (utrdba Sv. Primož). 
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3D-izmera Rovov Tezno
Vendar nas je sodelovanje peljalo tudi dalje. Zavod 

za gradbeništvo Slovenije je v okviru projekta v rovih 

izvedel projektno nalogo, ki je vključevala še izvedbo 

3D-izmere podzemne arhitekture. Dr. Mateja Golež in 

dr. Rok Vezočnik sta v rovih z metodo terestričnega 

laserskega skeniranja (TLS) izvedla meritve v obsegu 

1300 m dolžine rovov, z namenom natančne izmere 

geometrije rovov za potrebe upravljanja podzemne-

ga objekta in nadgradnje turistične ponudbe v Coni 

Tezno. Ta instrument je poleg 3D-izmere geometrije 

rovov omogočil tudi fotografiranje trenutnega stanja 

na posameznih stojiščih instrumenta. Izmera se je iz-

vedla na 44 stojiščih. Na vsakem stojišču je bila izbra-

na enaka prostorska ločljivost, in sicer 6 mm na de-

setih metrih. Končni rezultat izmere je predstavljen 

v obliki točkovnega modela (oblaka točk), ki vsebuje 

nekaj več kot 260 milijonov točk. 

Rezultat izmere TLS je zato primeren ne samo za 

predstavitvene namene, ampak lahko služi tudi kot 

vir za morebitno posodobitev obstoječe tehnične 

dokumentacije tega podzemnega objekta. Posnete 

HDR-fotografije predstavljajo trenutno realno situa-

cijo v rovih, v končni oblak točk je možno tudi kasne-

je vključiti dodatne, kakovostnejše fotografije raznih 

vsebin, ki so zanimive bodisi z restavratorskega ali 

turističnega vidika.
Mateja Golež in Rok Vezočnik 
med izvajanjem meritev

Tlorisni in perspektivni pog-
led na končni rezultat TLS-iz-
mere, pri čemer barva naka-
zuje relativno višino
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Mariborski bolšjak 
je izgubil svojo legendo

Zagotovo ni Mariborčana, ki še ni slišal za tezenski Bolšji sejem.  
»Bolšjak« je iz sejma na parkirišču in kolesarnici ob TAM-u prerasel v veliko 

vsakonedeljsko prireditev z več kot 200 prodajalci in od 10 do 20 tisoč 
obiskovalci, odvisno predvsem od vremena in to z obiskovalci iz vse SV 

Slovenije, celo iz sosednjih držav.

Začelo se je 4. junija 1994 in od 
takrat so nedeljski dopoldnevi pri 
marsikom rezervirani za obisk bolšjega 

ali kramarskega sejma. Milan Lovec je bil dolgih 28 let 
neutrudna gonilna sila »kramara«. Vsak dan si ga srečal 
na območju sejmišča, na traktorju, s kosilnico ali katerim 
drugim orodjem v roki, ko je pripravljal vse za nedeljski 
dogodek. Vse do letošnjega leta, ko ga je počasi začelo 
izdajati zdravje. Na zadnji februarski dan se je njegovo srce 
ustavilo. Kot je povedala hči Sergeja: »Ujet v naša srca, z 
najlepšimi spomini, bo zagotovo spremljal vsak naš korak 
v tišini.« Milan je zelo rad zahajal v planine, poleti ob Soči, 
pozimi si je nataknil smučke. Tam se je sproščal ter si nabi-
ral novih moči in idej. Poznan je bil po svoji pokončni drži 
in močnem značaju. Znal se je glasno in hitro odzvati. V ko-
munikaciji z neznanci sprva zahteven, vendar med kolegi 
mož beseda, načelen. Vedno se je držal dogovorjenega. Za 
naš Kontakt je leta 2018 povedal: »Če me je kdo vprašal, 
v katero smer gremo, sem odgovoril: ‚Boga vprašaj!‘ Stvar 
se je razvijala proti vsem pričakovanjem. Že leta 1999 je 
kolesarnica postala premajhna in smo se morali širiti na 
njeno južno stran. Danes je sejemske oziroma delovne 
površine za štiri hektarje. Parkirni prostori zadostujejo za 
okrog 2.000 avtomobilov, nahajajo se okrog in okrog se-
jemskega prostora. Tezenčani so me sprejeli, tudi oni so 
sejmu v glavnem privrženi, omembe vrednih incidentov 
v vseh teh letih skoraj ni bilo. Sejem je, kot rečeno, tudi 

družabni dogodek, rekel sem že, da se 
zavoljo njega ljudje med dopustom vračajo 

tudi samo za en dan.« 
Kramarski sejem je izgubil svojo dušo, legendo in neusahlji-
vi motor. Kdo ve, mogoče Milan tam zgoraj na zvezdnih po-
ljanah že zbira interesente in šlihta vse za zagon »kramara«. 

TAM in Cona Tezno  
z bolšjakom že 28 let skupaj
Korona je sejemsko dejavnost okrnila in zaustavila. Sonč-
ne nedelje in sprostitev ukrepov pa so sejem vrnili v stare 
tirnice. V velike čevlje očeta je stopila Sergeja Lovec, ki je 
v ozadju delovala že kar nekaj let in bila očetu v podporo. 
S sejmom ima velike načrte. »Seveda se bo najprej treba 
priučiti vseh očetovih del in si narediti nove urnike ter živ-
ljenje prilagoditi sejmišču. On je živel za sejem. Mi, naša 
družina, pa se bomo tega sedaj navadili,« še dodaja Sergeja.  
Še vedno je prisotna želja, da se na sejmišču, seveda v so-
bivanju s poligonom varne vožnje cone Tezno, organizira 
tržnica tudi med tednom. Veliko je ponudnikov domačih 
pridelkov, ki bi jih z veseljem vsak dan ponujali občanom 
in širše. Tudi stojnice, ki jih je že pošteno načel zob časa, 
namerava obnoviti. »Zagotovo moram bolje spoznati še 
vse razstavljavce in ugotoviti njihove želje ter morda tudi 
načrte. Potem bomo zastavili nove skupne cilje in se tru-
dili, da jih čim prej dosežemo,« še za konec pove Lovčeva. 

Piše: Uredništvo
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»NAJHITREJŠI VČASIH 
NE PRIDEJO NA CILJ«

Lani zaradi neprilagojene hitrosti 49 smrtnih žrtev. 
Piše: Janez Meznarič, vodja območja 5, Izpitni center Maribor, Murska Sobota, Ptuj

Neprilagojena hitrost je še vedno med najpogostejšimi 
vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledica-
mi. Agencija za varnost prometa v sodelovanju s 

Policijo začenja evropsko usklajeno nacionalno preventivno 
akcijo HITROST, ki se je začela meseca marca, prav tako je 
marca potekal tudi maraton nadzora hitrosti po skoraj vseh 
državah EU. Agencija je pripravila novo široko medijsko kam-
panjo »NAJHITREJŠI VČASIH NE PRIDEJO NA CILJ«, s katero 
želi javnost opozoriti na pomen prilagojene hitrosti voznim 
razmeram, na ustrezno varnostno razdaljo in zaviralno pot. 
Lani je bilo zaradi neprilagojene hitrosti zabeleženih 2.982 
prometnih nesreč, kar je šest odstotkov več kot v letu 2020 
(2.813). A zelo skrb vzbujajoče so najhujše posledice teh 
prometnih nesreč – lani je namreč zaradi neprilagojene hi-
trosti umrlo 49 oseb, enako kot v predkovidnem letu 2019 
in kar 81 % več kot leta 2020 (27). Med njimi je bilo največ 
voznikov osebnih avtomobilov (15) in voznikov motornih 
koles (14). Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč so 
bili vozniki osebnega avtomobila. Sledijo kolesarji in vozniki 
enoslednih motornih vozil. Skrb vzbujajoče je dejstvo, da se 
delež kolesarjev povečuje, s 7 % na 12 % v zadnjem petlet-
nem obdobju.
Največ smrtnih prometnih nesreč je zaradi neprilagojene 
hitrosti ob koncu tedna, lani je kar 20 oseb umrlo v soboto 

ali nedeljo, kar je največ v zadnjem petletnem obdobju. Kar 
18 od 49 oseb je zaradi neprilagojene hitrosti umrlo med 
20. uro zvečer in 1. uro zjutraj. Mladi vozniki v starosti 18–
24 let povzročijo skoraj štirikrat več prometnih nesreč zara-
di neprilagojene hitrosti kot vozniki v starosti 65 let in več. 
Lani je Policija ugotovila kar 124.421 kršitev cestnopro-
metnih predpisov s področja hitrosti, ki sicer predstavljajo 
približno tretjino vseh ugotovljenih kršitev. Policija je tako 
v času akcije po vsej Sloveniji izvajala poostren nadzor hi-
trosti »SPEED«, ki je mednarodno usklajen in se je izvajal 
na območju celotne Evrope ter ga je organizirala Evrop-
ska zveza prometnih policij ROADPOL. Agencija in Policija 
znova opozarjata: »Hitreje, kot vozite, siloviteje boste trči-
li, kar lahko pomeni razliko med hudo prometno nesrečo 
in lahkim trčenjem. Dosledno upoštevajte vse omejitve 
hitrosti in jih prilagajajte razmeram na cesti.«
Na novinarski konferenci je direktor Agencije za varnost pro-
meta Jože Hribar, univ. dipl. inž. str., poudaril: »Številni de-
javniki, ki so povezani z objestno, tvegano in neprilagojeno 
vožnjo, povečajo nevarnost za nastanek prometne nesreče. 
Zaradi neprilagojene hitrosti smo lani zabeležili skoraj 3.000 
prometnih nesreč. Višje, kot so hitrosti, praviloma težje so 
posledice prometnih nesreč. Lani je bilo 49 smrtnih žrtev, to-
liko, kot v predkovidnem letu 2019. Agencija za varnost pro-

meta je zato pripravila novo široko me-
dijsko kampanjo „NAJHITREJŠI VČASIH 
NE PRIDEJO NA CILJ“, s katero želi jav-
nost opozoriti na pomen prilagojene 
hitrosti voznim razmeram, varnostne 
razdalje in zaviralne poti. Slovensko 
javnost pozivamo, naj z umirjeno vo-
žnjo vsakdo prispeva k varnim potem 
za vse udeležence. Omejitve hitrosti 
so namenjene za našo lastno varnost. 
Zmerno in odgovorno vozite zato, ker 
se objestna vožnja lahko konča uso-
dno, ne zato, da vas ne doleti kazen.«
Voznike in vse udeležence v cestnem 
prometu bi zato še enkrat več opom-
nili na to, da smo za dobro prometno 
varnost odgovorni vsi skupaj, in sicer 
predvsem tako, da se odgovorno ob-
našamo v prometu – odgovorno rav-
nanje pa se zagotovo začne z vožnjo v 
skladu s predpisi in omejitvami hitro-
sti, zato poziv vsem, da se nam pridru-

Hitrejši kot smo, ožje je naše vidno polje in daljši je naš odzivni čas.
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žijo v naših naporih, da letošnje leto naredimo korak k bolj 
varnim cestam.«

Neprilagojena hitrost v devetih 
letih terjala 356 smrtnih žrtev
Med 1. januarjem in 11. marcem letos se je po trenutno 
dostopnih začasnih podatkih na slovenskih cestah zaradi 
neprilagojene hitrosti zgodilo 480 prometnih nesreč. Dve 
osebi sta v teh prometnih nesrečah izgubili življenje, 24 je 
bilo hudo, kar 197 pa lažje poškodovanih.
V zadnjem devetletnem obdobju ostaja neprilagojena hit-
rost ključen vzrok za smrtne prometne nesreče. V obdobju 
2013–2021 je zaradi tega vzroka na slovenskih cestah živ-
ljenje izgubilo za kar sedem polnih avtobusov ljudi oziro-
ma 356 oseb. Še veliko več jih ostalo hudo poškodovanih, 
v zadnjem petletnem obdobju (2017–2021) kar 1.382.
Število hudo telesno poškodovanih (291 oseb) se je v 
letu 2021 povečalo za 14 % v primerjavi z letom poprej, 
število lažje telesno poškodovanih (1.427 oseb) se je po-
večalo za 9 %.

Največ povzročiteljev 
smrtnih prometnih nesreč 
v starosti med 45 in 54 let
Med povzročitelji prometnih nesreč zaradi neprilagojene 
hitrosti v lanskem letu izstopata starostni skupini 18–24 let 
in 25–34 let. Udeleženci iz teh dveh starostnih skupin so 
povzročili skoraj polovico, kar 1.295 vseh prometnih nesreč 
zaradi neprilagojene hitrosti. Največ smrtnih prometnih ne-
sreč je bilo zaradi povzročiteljev starostne skupine 45–54 
let (13 umrlih) in 25–34 let (10 umrlih). Resno skrb vzbuja 
dejstvo, da sta vožnja pod vplivom alkohola in neprilagoje-
na hitrost pogosta in žal vse prevečkrat usodna kombinacija 
prometnih nesreč. Lani se je od 1.513 prometnih nesreč, ki 
so jih povzročili alkoholizirani udeleženci, 535 pripetilo za-
radi neprilagojene hitrosti, delež torej znaša dobro tretjino.
V letu 2021 je Policija ugotovila 124.421 kršitev cestnopro-
metnih predpisov s področja hitrosti, ki sicer predstavljajo 
približno tretjino vseh ugotovljenih kršitev (425.290 vseh 
kršitev). Leta 2020 je bilo kršitev s področja hitrosti 116.379.

Ob koncih tedna in ponoči 
največ smrtnih žrtev zaradi 
neprilagojene hitrosti
Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi nepri-
lagojene hitrosti se zgodi ob koncih tedna, lani je kar 20 
oseb umrlo v soboto ali nedeljo, kar je največ v zadnjem 
petletnem obdobju. Kar 18 od 49 oseb je zaradi neprilago-
jene hitrosti umrlo med 20. zvečer in 1. uro zjutraj. Preplet 
dejavnikov za najbolj usodne posledice je več kot očiten: 
alkohol, neprilagojena hitrost, konec tedna in nočne ure.
Podatki iz zadnjih treh let razkrivajo, da se približno tre-
tjina vseh prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi nepri-

lagojene hitrosti, zgodi v nočnem času. Približno enako 

razmerje v času nastanka prometne nesreče (dan/noč) je 

tudi v primeru smrtnih prometnih nesreč, saj se jih tretjina 

zgodi v nočnem času.

Tunelski vid in hitrost vožnje
Med vožnjo moramo zaznati čim več podrobnosti na cesti in 

okrog nje. S povečanjem hitrosti se voznikovo vidno polje 

zožuje – to privede do t. i. tunelskega vida. Čim hitreje vozi-

mo, tem dalje izpred vozila usmerjamo pogled, ožje je naše 

vidno polje. Zato težje zaznamo, ali sploh ne zaznamo doga-

janja ob cesti, kolesarjev, pešcev, ki želijo prečkati vozišče, 

morebitnih vključevanj z bočnih cest oziroma ne predvidi-

mo dogodka, ki bi ga pri manjši hitrosti sicer lahko. Zapom-

nimo si: če vozimo s prilagojeno hitrostjo in smo pozorni na 

dogajanje tudi daleč pred svojim vozilom, lahko pravočasno 

zaznamo prometno ureditev in dogodke ter predvidimo nji-

hov potek in ustrezno ter se varno odzovemo.

Nižja hitrost lahko pomeni ločnico 
med življenjem in smrtjo
Na temelju statističnih podatkov je dokazano, da je v pri-

meru trka vozila v pešca ali kolesarja pri 30 km/h tvega-

nje za smrtne ali hude poškodbe pešca relativno majhno 

(10 %). Pri višjih hitrostih se tveganje izrazito poveča. Trk 

avtomobila pri hitrosti 50 km/h v pešca je enak padcu z 

višine 9,8 m. Pri hitrosti vozila s 60 km/h je verjetnost pre-

živetja pešca samo še 10-odstotna, tveganje za smrt pa kar 

90-odstotno. Omejitve hitrosti v naseljih, območjih umir-

jenega prometa in območjih omejene hitrosti so namenje-

ne predvsem zaščiti ranljivejših udeležencev v prometu 

(pešci, kolesarji).

Agencija za varnost prometa 
in Policija svetujeta:
• v naseljih bodite pozorni na ranljivejše udeležence, 

pešce in kolesarje ter upoštevajte omejitev hitrosti;

• zmanjšajte hitrost vožnje v bližini otroških igrišč, šol in 

vrtcev, domov za starejše ter pred prehodi za pešce;

• na regionalnih cestah in pri zavijanju oz. vključevanju 

dodatno preverite, ali se ne približuje motorist oz. drugo 

vozilo;

• ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo, da se lahko pra-

vočasno ustavite;

• v slabših pogojih vožnje, v mraku, megli, močnih nalivih 

zmanjšajte hitrost zaradi slabe vidljivosti in dejstva, da 

se na mokri podlagi zavorna pot podaljšuje;

• čeprav se vam mudi, ne vozite prehitro, raje sporočite, 

da boste prišli kasneje.

Vir: https://www.avp-rs.si/najhitrejsi-vcasih-ne-pridejo-na-cilj/
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Tokrat nadaljujemo 
z načrti za poslovno leto 1950 ...

 

Že v mesecih septembru in oktobru 1949 so se pričele priprave za 
sestavljanje predloga proizvodnega plana za poslovno leto 1950. Takrat je 
bilo že precej jasno, da bo morala Tovarna avtomobilov v Mariboru prevzeti 
v generalno popravilo 5000 do 6000 komadov motornih vozil znamke GMC 
dveh tip Banya in Split, ki jih je naša država odkupila po razmeroma ugodni 

ceni in to $250 - za vozilo od ameriške vojske, ki je zasedala okupirano 
ozemlje Zapadne Nemčije. 

Piše: mag. Nina Gostečnik, direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor
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V   zvezi s to nalogo je bilo nujno pričeti z resnimi 
predpripravami za čim boljšo organizacijo te 
vrste proizvodnje v našem podjetju. Predvsem je 

bilo treba dokončno določiti najprikladnejši prostor, kjer 
naj bi se vršil remont vozil po najhitrejšem in sodobnem 
tehnološkem postopku, ker je bila želja nekaterih visokih 
državnih funkcijonarjev, da se vso to za nas ogromno šte-
vilo generalno popravljenih vozil izroči koristnikom po 
možnosti že tekom enega leta od pričetka popravil odnos-
no sklenitve pogodbe. 

Zato je uprava podjetja že dne 7. 
11. 1949 izdala določene naloge v 
zvezi z organizacijo te proizvodnje 
pod sledečimi predpostavkami: 
• da se bo izvršil remont samo kamionov znamke GMC v 

dveh izvedbah, 
• da se bo vršil generalni remont, četudi bi obstojala mož-

nost srednjega in lahkega remonta vozil,
• da se predvidi razhodovanje določenega števila kamio-

nov za rezervne dele, 
• da se predvidi izdelava potrebnih rezervnih delov v na-

šem podjetju, 
• da se predvidi tehnično pripravo proizvodnje za izdela-

vo rezervnih delov v podjetju,
• da se organizacijska oblika tovarne prilagodi tako, da bo 

možno remont ločiti od ostale proizvodnje v podjetju in 
zato računovodstvena in komercialna služba tudi ločita 
od ostale, seveda v okviru tovarniške organizacije.

Da bi se delo po navedenih nalogah zamoglo v najkrajšem 
času opraviti in pripraviti material za razpravljanje z že do-
ločenimi predlogi, sta bili imenovani dve komisiji, in sicer:
1/ Komisija za izdelavo tehnološkega procesa remonta, ki 
naj bi izdelala dve varianti, od katerih prva naj bi pred-

videvala opravljanje remonta v obstoječem, še ne docela 
dograjenem tretjem objektu, druga varianta pa zgraditev 
popolnoma novega objekta za te namene. K temu je bilo 
treba izdelati celotni tehnološki postopek, sestaviti plan 
kadrov, potrebne opreme, orodja in instalacij ter materiala.
2/ Komisija za planiranje in organizacijo vse tehnične in 
skladiščne administracije, računovodstva in evidence, ki 
naj izvrši sestavo osnovnega plana za leto 1950, siste-
mizira potrebna delovna mesta v tem novem obratu ter 
prikaže tudi ekonomske pokazatelje v zvezi z uvedbo teh-
nologije pod točko 1/.
Zaradi koordinacije vsega dela je bilo določeno v prihodnje 
sestajanje obeh komisij vsakodnevno pri direktorju podje-
tja. Prva upravna seja pa je bila šele 14. 12. 1949 zaradi 
daljše službene odsotnosti direktorja. Glede na to, da je 
bilo doslej prav malo storjenega na tem področju, je direk-
tor podjetja odločil, da se mora takoj izvršiti premestitev 
potrebnih ljudi na določena mesta, rešiti vprašanje orga-
nizacije tretjega objekta, izseliti delavnico šolstva in do-
končati vsa še nedovršena dela na tem objektu, očistiti vso 
okolico tretjega objekta, med temi tudi dokončno likvidirati 
skladišče lesa podjetja „Gradis“. Za vsa ta dela je bil postav-
ljen skrajni rok 31. 12. 1949. Da bi pridobili na prostoru, ki 
se ga bo potrebovalo pri remontu, je takoj zahtevati preko 
Glavne direkcije, da nam dostavi dispozicijo za vse pri nas 
vskladiščene neuporabne stroje v najdaljšem roku 10 dni, 
ker jih bomo sicer prisiljeni postaviti na prosto. V najkraj-
šem času se mora likvidirati skladišče odvišnega materia-
la, ki je bilo že itak stavljeno na dispozicijo glavni direkciji 
bodisi s prodajo vsega še obstoječega materiala in orodja, 
bodisi s takojšnjim odstopom istega v železarne, ker nam 
te nepotrebne zaloge, ki niso nastale po naši krivdi, samo 
jemljejo dragocen prostor in povzročajo skrbi in težave gle-
de finansiranja odn. kreditiranja že vsa leta po osvoboditvi.

V mesecu decembru 1949 je bila določena preko glavne 
direkcije večja grupa ljudi iz našega podjetja in mehani-
čarjev iz Maribora, da potujejo v Nemčijo v svrho prev-
zema vozil GMC in odpreme istih v našo tovarno. Grupa 
je odšla iz Maribora v drugi polovici decembra in pričela 
takoj z odpremo vozil v Maribor. Dne 25. 12. 1949 je pris-
pel prvi vlak z naloženimi kamioni na naš industrijski tir, 
nato pa so po vrsti sledile še številne kompozicije vlakov, 
naloženih s kamioni, ki jih je bilo treba takoj razložiti in 
parkirati na določenem prostoru v bližini tretjega objekta. 
Tekom celega meseca januarja so prihajala vozila v tovar-
no, tako da je bil že ves prostor pri tretjem objektu napol-
njen z vozili. Potrebno je bilo organizirati vsaj v glavnem 
prevzem teh pošiljk in primerno tudi sortiranje v svrho 
lažjega izvzemanja pri remontu. Vršile so se tozadevno 
že tudi razne konference glede načina odn. metode dela 
in dogovarjanja glede prostora. Ker pa je vojska že nujno 
potrebovala določeno število vozil za šolske potrebe, se je 
za lažje vrste remonta zaenkrat določil prostor v drugem 
objektu vse dotlej, dokler se dokončno določi prostor za 
generalni remont.
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Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega 
zavoda Tehniškega šolskega centra Maribor,

v okviru katerega si udeleženci izobraževanja pridobivajo inženirska 
znanja s področja avtostroke in strojništva ter ob zaključku študija pridobijo 

strokovni naziv avtoservisni inženir/-ka oziroma inženir/-ka strojništva. 
Oba višješolska programa izvajamo tako za redne študente (2 leti) kot za 
izredne študente (3 leta, 40 % predpisanih študijskih ur za predavanja in 
60 % predpisanih študijskih ur za laboratorijske vaje, ki so predvidene po 

predmetniku za redne študente).

Piše: mag. Samo Čretnik, ravnatelj VSŠTŠC

Poslanstvo VSŠ TŠC Maribor je usposabljati visoko speci-
alizirane inženirje na področju avtostroke in strojništva, 
praktično in podjetniško orientirane inženirje, usposo-
bljene za izvajanje, načrtovanje in vodenje poslovnih 
procesov v manjših in srednje velikih podjetjih ali obratih 
večjih poslovnih sistemov. Te cilje višja strokovna šola do-
sega le v dobrem partnerskem sodelovanju s podjetji in z 
organizacijami iz gospodarstva v panogi ter regijskimi in 
državnimi strokovnimi in vladnimi institucijami, združenji 
in zbornicami.

14. aprila 2022 smo izvedli svečano podelitev diplom za 
30 diplomatov, ki so uspešno končali študij v koledarskem 
letu 2021. Diplomiralo je 25 študentov v študijskem pro-
gramu Strojništvo in pet študentov v študijskem programu 
Avtoservisni menedžment. Gre za našo deseto generacijo 
diplomantov študijskega programa Strojništvo in peto ge-
neracijo diplomantov študijskega programa Avtoservisni 
menedžment. Generacija diplomantov letnika 2021 je pri-
spevala k skupnemu številu 228 diplomantov.

Poglavitna prednost višješolskega študija je praktično izo-
braževanje, ki študentom omogoča neposreden stik z de-

lodajalci in pridobivanje relevantnih delovnih izkušenj v 

času študija. 800 ur oziroma 40 % celotnega študijskega 

programa na višjih šolah se namreč izvaja v podjetjih. Naj-

večja prednost so naši predavatelji, ki večinoma prihajajo 

neposredno iz gospodarstva. Za študente to pomeni visoko 

raven prenosa aktualnega inženirskega znanja s poudarkom 

na reševanju praktičnih problemov, s katerimi se predava-

telji srečujejo pri svojem delu v podjetjih, kjer so zaposleni 

(Cimos, Mariborska livarna, Geberit, Swatycomet, Zavaroval-

nica Sava, RTI, Aluminium Kety Emmi, TÜV …).

Če vas zanima študij stro-
jništva in avtoservisnega 
menedžmenta, vas vabimo, 
da se vpišete k nam. Zadnji 
rok za vpis v redni študij je 
31. avgust 2022 in 31. ok-
tober 2022 za izredni študij. 
Vse informacije o študiju na-
jdete na https://www.tscmb.
si/visja-strokovna-sola/
studijski-programi/.
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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


