INTERNO GLASILO
TBP TOVARNA BOVDENOV IN PLASTIKE D. D.
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NAŠE POSLOVANJE
Spoštovane sodelavke in sodelavci,
leto 2011 se izteka in ko pogledamo nazaj, si moramo
priznati, da smo delali zelo dobro.
Zadane cilje smo v veliki meri realizirali in s tem izpolnili
pričakovanja kupcev, lastnikov, zaposlenih in okolja.
Kupci zahtevajo pravočasne dobave, brezhibno kvaliteto in
popoln servis pri razvoju projektov. Potrudili smo se, da smo
bili boljši, kot leto poprej.
Lastniki pričakujejo širitev proizvodnje in spodobno maržo.
Dosegli smo številke iz najboljših let poslovanja družbe.
Na podlagi planov smo se odločili za gradnjo 2.000 m2
poslovno-proizvodnega objekta, 500 m2 pokritih skladiščnih
prostorov in III. platoja parkirišča s 70 parkirnimi mesti.

Pluje. Počasi. Ni panike.
Razvijamo 43 novih projektov v vrednosti 20 milijonov
eurov letno.
Za potencialnega kupca Daimler si prizadevamo razviti
zahtevne bovdene.
Pridobili smo novega kupca BMW.

Zaposlenim pripada pošteno plačilo za pošteno delo.
Pravočasno smo izpolnili vse obveznosti in presegli zakonske
zahteve kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije.

Trudimo se z produktivnostjo in avtomatizacijo proizvodnje,
da ostanemo konkurenčni na globalnem trgu avtomobilske
industrije.

Okolje pričakuje družbeno odgovornost. Z donacijami KK
TBP Lenart in drugim deležnikom občine Lenart smo lajšali
finančne težave ter jim omogočili izpeljavo humanitarnih,
kulturnih, športnih in drugih aktivnosti.

Svet ne čaka. Sedem milijard ljudi si vsak dan prizadeva biti
najboljši. Zmagati. Imeti veliko dodano vrednost. Privatno
in službeno.
In za to naj bo naš slogan leta 2012: Kjer je volja, je pot!

Ob vsem dobrem, pa mora biti tudi nekaj kritike. Naš
slogan za leto 2011 je bil »Leto sodelovanja«. Lep slogan,
a kaj, ko ga je v praksi tako težko izvajati. Vsak vidi sebe
kot popolnega, najboljšega, brez napak in vsi problemi
vedno prihajajo od drugod. Kolegu v sosednjem procesu
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znamo predlagati cel kup izboljšav. Neverjetno inovativni
in prodorni smo pri iskanju slabosti in nizanju idej. Če je le
možno telegrafsko, po e-pošti, da je ja bolj direktno. Da bolj
zadane. In kje je tu sodelovanje? Kje je osebno reševanje
predvsem svojih problemov in pomoč kolegu pri realizaciji
njegovih rešitev? Kako pluje ta naš čoln, če raje godrnjamo
in modrujemo, kot da bi še bolj poprijeli za lastno »veslo«?

Uprava družbe TBP
Direktor družbe
Stanislav Loncner

LETO
SODELOVANJA
Mineva še eno leto. Leto, ki ga lahko načrtujemo in
oblikujemo tako, kakor si ga želimo preživeti.
Ob besedi sodelovanje mi kar naprej misli uhajajo v našo
proizvodnjo.
Sodelujmo in skupaj nam bo uspelo. Ta stavek bi moral
imeti vsak izmed nas vedno v mislih. Je že res, da kdaj pa
kdaj vsak vleče na svoj mlin. A na koncu se izkaže, da za
vsakim stoji še nekdo, na katerega se lahko opremo.
Vedno znova si ponavljamo besede, da ostanemo močni,
pogumni in kar je najbolj važno, da imamo dobre rezultate.
Sodelovanje temelji na medsebojnem odnosu. Če z
nekom želimo sodelovati, je potrebno, da se z njim tudi
dobro razumemo. Tudi kadar želimo vzpostaviti nek odnos
ali narediti dober vtis, je potrebno sodelovanje. Sodelovati
je potrebno vedno v življenju.

Nag

a te č
radni n

LETO

Ljiljana Uroševič

te m o :

ANJA
V
O
L
ODE

a j je p o

S

cu, na

V naši proizvodnji se vedno znova srečujemo z raznimi
nastalimi situacijami.
Naš cilj je, da gradimo prihodnost na tak način, da smo
vsi zadovoljni.
Zadovoljimo potrebe kupca, obenem pa tudi samega
sebe. In če ne bi bilo sodelovanja, bi se ta naša veriga kar
hitro pretrgala. S skupnimi močni nam to le uspeva. Prav
je tako, da smo med seboj povezani. Priznati si moramo,
da so te vezi najmočnejše. Vsak izmed nas ve, kako
pomembno je, kadar je delo opravljeno natančno in brez
napak. A žal ni vedno tako. Vedno se najde nekdo, ki mu
ni vseeno, kako bo delo opravljeno. Na koncu ugotovimo,
kako potrebno je sodelovanje. Že pregovor, ki pravi: Važno
je sodelovati, ne zmagati, nam veliko pove.
Tako v naši proizvodnji sodelujemo in gremo novim
zmagam naproti.
Za nove zmage, pa je potrebno sodelovanje in naš
dragocen čas.
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V dneh, ko se poslavljamo od starega leta in s
pričakovanji zremo v novo, se tudi nadzorni svet
pridružuje dobrim željam.

Vsem zaposlenim
želimo vesel božič,
v novem letu 2012,
pa obilo zdravja,
sreče, osebnega
zadovoljstva in
notranjega miru.
Nadzorni svet družbe TBP d.d.
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Dosezeno v 2011, pricakovanja v 2012

Gospodarska in finančna kriza se odraža tudi v našem
sektorju. V letošnjem letu smo pozornost usmerili
na tveganja. Kljub spremembi zakonodaje v zvezi s
plačilno nedisciplino se razmere na trgu ne izboljšujejo.
Zato z učinkovitim upravljanjem tveganj poskušamo
pravočasno prepoznati nevarnosti, jih spremljati in
pravočasno ukrepati, da le-ta ne povzročajo odklonov od
pričakovanih rezultatov. Kljub zaostrenim razmeram na
finančnem trgu smo bili na področju upravljanja finančnih
tveganj razmeroma uspešni. Bonitetno oceno TBP d.d.
in zaupanje dobaviteljev smo ohranili na razmeroma
visokem nivoju.
Cilje leta 2011smo dosegli, saj ste opazili, da smo
uspešno uvedli obračun plač v sistemu Largo. Plačilne
liste so preglednejše in razumljivejše. Pri finančnem
poslovanju se nismo dodatno zadolževali in pravočasno
poravnavali obveznosti.
Za leto 2012 , imamo že sprejeto novo zakonodajo
na področju plačilnega prometa, davka na dodano
vrednost,… ter verjetno z novo vlado še veliko novih
zakonov. Napovedi finančnih analitikov niso spodbudne.
Podjetje bo moralo pridobiti dolgoročni vir financiranja,
da bomo uspešno zaključili vse planirane investicije.
Samo s sodelovanjem in gospodarnim ravnanjem vseh
zaposlenih, nam lahko uspe, doseči zastavljene cilje.
Pričakujemo lahko težko leto na področju financ, saj so
negotovosti na tem področju zelo tvegane.
Tatjana Lorenčič, direktorica za finance
in računovodstvo
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Saj poznate dobri stari srbski pregovor »Uzdaj se use
i u svoje kljuse«. Moto na katerega smo se naslonili v
iztekajočem se letu in dobro opravili naloge, katere nam
zadaja vedno zahtevnejši trg. Rezultat bi morda lahko
bil celo odličen, ampak takrat bi se morali vsi zavedati,
da je potrebno rek razumeti v prenesenem pomenu in ne
dobesedno. Za rezultat namreč ni pomemben posameznik,
pomemben je dober tim, tj. vsi zaposleni kot celota. Naloga
za leto 2012.
Družba TBP d.d. je zadržala mesto enega izmed vodilnih
evropskih proizvajalcev žičnih in bovden potegov za
avtomobilsko industrijo. Še posebej pomemben delež
zavzema v skupini VW, kjer znaša naš del 60% vseh
dobavljenih bovden potegov, kar pomeni, da smo največji
dobavitelj v skupini 186. Za VW AG bomo v letu 2012
tudi prvič v zgodovini pričeli dobavljati notranje potege vrat
za projekt VW370 oz. Golf A7. Da nekdo zaupa tolikšen
obseg proizvodnje enemu samemu dobavitelju z eno samo
proizvodno lokacijo ni samoumevno. Zavedati se moramo,
da smo glede na veliko odvisnost VW AG od TBP d.d.,
podvrženi stalnemu preverjanju točnosti dobav, količinske
ustreznosti in kakovosti, zato mora biti naš trud še posebej
na mestu.
V anale pa se bo verjetno zapisal tudi datum, ko smo
pridobili prvi projekt pri našem novem partnerju BMW AG.
Gre za projekt proizvodnje bovden potegov vrat za različne
modele iz omenjenega koncerna, vrednost realizacije
projekta pa znaša nekaj več kot 32 Mio EUR v življenjski dobi.
Upam, da boste ponosni, ko boste v letu 2013 ugledali
nova BMW X5 in X6, katera bosta že imela vgrajene tudi
naše sestavne dele.
Čeprav nas razmere na svetovnih in še posebno evropskem
monetarnem trgu ne navdajajo s posebnim optimizmom,
napovedujejo največji avtomobilski proizvajalci količinsko
rast prodaje tudi do 20%. Realno je v danih razmerah zelo
težko oceniti ali rast bo in kje bo, pripravljeni moramo biti
na vse scenarije.
Na koncu, bi se vam želel zahvaliti za ves vaš trud v letu
2011 ter vam zaželeti več poguma pri prijavah na interne
razpise.
Peter Potočnik, direktor komerciale
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Kot bi trenil, je konec leta 2011 tik pred vrati. Še
ne dolgo nazaj smo pisali dosežke ob izteku leta
2010 in pričakovanja v letu 2011. Pa poglejmo
kaj smo dosegli?!
Leto 2011 je bilo v tehničnem sektorju usmerjeno
v avtomatizacijo proizvodnje in povečanju
produktivnosti. Trend naraščanja naročil v prvih
dveh kvartalih leta 2011, je narekoval zaposlovanje,
ki se je pričelo ob začetku zadnjega kvartala umirjati.
Potrebe po dodatnem zaposlovanju v proizvodnji v
prvih dveh kvartalih leta so naraščale hitreje, kot se
je povečevala produktivnost oz. so se zmanjševali
proizvodni časi za izdelavo proizvodov.
V okviru povečanja kapacitet na področju
brizganja umetnih mas, se je proizvodnja
okrepila za štiri nove brizgalne stroje. Zaključila
se je saga o brizganju delčkov iz zamaka na
toplo kanalnem stroju. Stroj je zasijal v vsej svoji
veličini s pričetkom serijske proizvodnje v
mesecu februarju. Za nabrizgavanje zamaka
je proizvodnja bogatejša za dva nova stroja,
ki sta dopolnila manjkajoče proizvodne
kapacitete. Za področje internega transporta
sta bila kupljena dva nova električna viličarja.
Na podr očju lastne str ojegradnje in
avtomatizacije proizvodnje smo uvedli štiri nove avtomate
za elektro razrez žice in istočasno brizganje zlitine zamak
na žico. V prihodnjem letu je, glede na napovedana
povečanja proizvodnih količin, v planu izgradnja še
petega takšnega stroja.
Za potrebe sestave sklopa za program 5N0 in
znižanja proizvodnih časov ter zmanjšanja stroškov
kooperacije, je bil v poletnih mesecih v proizvodnjo
uveden tretji stroj za sestavo tega sklopa. V okviru
tega programa, se je v proizvodnjo uvedlo šest
avtomatiziranih celic za proizvodnjo linearnega
kinematičnega mehanizma 5N0, ki opravlja funkcijo
odreza žice na mero, brizganja in čiščenja delčka iz zamaka
in kontrolo funkcionalne mere.
Za proizvodnjo polizdelkov se zaključuje testni zagon
avtomatizirane celice za nabrizgavanja delčkov na
programu VALEO, INTEVA in VW vrata. V začetku
prihodnjega leta pa bo v serijsko proizvodnjo prišla tudi
celica za robotsko posluževanje šestih brizgalnih strojev.
Leto, ki je že skoraj za nami, je bilo uspešno in delovno
zelo intenzivno. Začrtan poslovni načrt je dosežen. Torej,
nasvidenje letu 2011 in pozdravljeno leto 2012.
In za konec bi se spet vrnil k ''zajlam''. Kaj bi bilo, če
avtomobil ne bi imel ''zajle''? Avtomobili bi se ustavili.
Se sprašujete zakaj?! Ker šofer in potniki ne bi mogli v
avtomobil!
Danilo Rojko, tehnični direktor
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V letu 2011 smo med naše partnerje po velikih naporih
uspeli vključiti 2 zelo znana proizvajalca avtomobilov,
ki spadata v sam vrh svetovne avtomobilske industrije.
Leto 2011 je bilo v znaku razvoja izdelkov za nove
kupce, ki spadajo v tako imenovani “premium”
segment avtomobilske industrije.
Na področju razvoja so tako najpomembnejši
dosežki predvsem:
• razvoj bovden potegov vrat za kupca DAIMLER
• razvoj bovden potegov vrat BMW
uvedba novih projektov oz. izdelkov (npr.
bovden potegi za notranje odpiranje vrat VW...)
Dosežki na področju kakovosti v 2011 so med
drugim:
uspešno podaljšanje veljavnosti certifikata
kakovosti ISO/TS 16 949 ob prisotnosti „witness”
presojevalca in ISO 14001
izvedba preizkušanj bovden potegov vrat
DAIMLER
Novi kupci so dokaz naših sposobnosti in so
priložnost, da postanemo še bolj prepoznavni
v svetu. V letu 2012 nas glede na visoke
specifične zahteve, ki jih postavljajo naši novi kupci
čaka še mnogo dela in potrebno bo združiti moči vseh
sodelavcev, da bomo uspeli.
Dodatni izziv bo tudi možna recesija v 2012, vendar
smo danes na nove krize mnogo bolj pripravljeni, kot
smo bili na primer v letu 2008.

•
•
•
•
•

•

Kaj nas čaka v 2012:
dokončanje razvoja bovden potegov DAIMLER,
pridobitev nominacije za serijske dobave DAIMLER
in uvedba v serijsko proizvodnjo
• razvoj in uvedba bovden potegov vrat BMW v
serijsko proizvodnjo
osvajanje novih projektov na področjih podobnih, že
osvojenih izdelkov in znanih kupcev;
optimiranje že osvojenih izdelkov v smislu zniževanja
stroškov, ekološke sprejemljivosti in povečanja dobička;
razvoj novih izdelkov, ki bodo dopolnitev bovden potegu;
močnejša prisotnost pri kupcih v vseh fazah razvoja;
izboljšati reševanje problemov z večjo prisotnostjo pri
kupcu, hitrejšim analiziranjem napake, korektivnim
ukrepanjem in transparentnim reševanjem povzročenih
stroškov zaradi reklamacije;
izboljšati učinkovitost internega odkrivanja in reševanja
problemov, zmanjšati število reklamacij/motenj pri
kupcu.
Robert TIRŠ, direktor za kakovost in razvoj
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GRADNJA PPO

Investitor TBP d.d. načrtuje izgradnjo poslovno proizvodnega objekta
(PPO) v Lenartu. Tlorisni gabarit je pravokotno (pisarne 28,65m x
15,87m) – trapezne oblike (proizvodnja 60,19m x 28,65/13,60m) v
skupni izmeri 2044m2.
Pisarniški del bo v pritličju zajemal vhodno avlo, hodnik, stopnišče,
sejno sobo, pisarne kadrovsko – pravnega sektorja, prostore
informatike, arhiv in sanitarije. V nadstropju bodo nameščeni
prostori uprave družbe, nadzornega sveta, finančno računovodske
službe, arhiva, čajne kuhinje in sanitarij.
Proizvodni del z žerjavno progo bo namenjen brizganju plastike in
avtomatizirani sestavi bovdenov s 35 sodelavci. Elektro in strojne
inštalacije bodo narejene v skladu s sodobnimi ekološkimi smernicami.
Z delno zaprto nadstrešnico (537,10 m2) se bo proizvodni del povezal
z že obstoječim poslovno skladiščnim objektom in tako pridobil
pokrit prostor za pripravo odpreme.
V sklopu izgradnje novega PPO se bo z izvedbo
III. platoja povečalo obstoječe parkirišče
za 63 parkirnih mest. Parkirišče bo
s peš potjo (stopnice) povezano
z upravno stavbo.
Predviden zaključek del na
gradbišču je 31. 3. 2012.
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EKSKLUZIVNI POTOPIS
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TBP-jevi inovatorji
na izletu
Pa smo jo dočakali, sončno soboto 15. oktobra 2011, ko smo se
nagrajenci v procesu stalnih izboljšav, le odpravili na izlet v Hrvaško
Zagorje. Polni pričakovanj, kaj vse si bomo ogledali, doživeli, smo
krenili na pot. Po jutranji kavici in rogljičku, kar na avtobusnem
parkirišču v Krapini, je sledil ogled krapinskega najmodernejšega
muzeja na svetu, kjer s sodobno tehnologijo prikažejo kdaj,
kako, kje, kdo so bili tisti, ki so živeli pred nami. Podoživeli smo
krapinskega neandertalca v različnih življenjskih situacijah, njegove
navade ter celo njegov duhovni svet. V salvah smeha in zanimivih
debat smo že prispeli do glavnega mesta republike Hrvaške Zagreba, pred osrednji naravoslovno tehnični muzej, kjer smo se
v planetariju prelevili v prave astronavte, saj smo v popolni temi
opazovali ozvezdje in planete našega osončja. Navdušili so nas tudi
eksperimenti, ki jih je delal Nikola Tesla - izumitelj elektrike. Naša
usta so bila po videnem že pošteno suha, oglašali so se nam tudi
želodčki. Zelo je prijalo v mestni kavarni okrepčati se s pristnimi
zagorskimi štruklji, dobro kavico ali čajem. Po krajšem počitku, ki se
je vsem prilegel, smo se sprehodili še po trgu Bana Jelačiča in vstopili
v znamenito Zagrebško katedralo. Vodič Sašo nam je omogočil celo
urco prostega časa za potep po mestu, ki so ga nekateri izkoristili
za nakup spominkov, nekateri pa za pivce. Dan se je počasi že
prevešal v večer, po planu je sledilo samo še pozno kosilo oziroma
večerja v idilični kleti Kozjak, ki se nahaja v srcu Hrvaškega Zagorja,
v istoimenski vasici. Legenda o imenu kraja in kleti pravi, da je v vasi
bila in še je vedno doma kozjereja. Ob sproščujočih zvokih glasbe,
odlični postrežbi, smo naše druženje med Zagorci zaključili polni
lepih vtisov.
Lili Uroševič
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MR. Bo PREDSTAVLJA SODELAVCE

PORTRET MARIJE KOVAČIČ
V našem kolektivu je že celih 31 let.
Z nostalgijo se spominja davnega leta
1980, ko se je prijavila v takratni IMI
KLEMOS, TOZD Klemos Küster na
razpis - Izdelava bovden potegov na
daljinsko upravljanje. To pa bo služba
zame, si je mislila, saj je bila po končani
srednji strojni šoli, polna pričakovanj.
Ob prvem ogledu proizvodnje, je
sledilo rahlo razočaranje, saj ni bilo
nikjer vidne elektronike za daljinsko
upravljanje. Sam naziv podjetja pa je
bil res prepleten kot« zajla«, ki so jo
proizvajali.
Marija je živi arhiv razvoja našega
podjetja. Vsa ta leta je ostala zvesta
kontr oli, kjer je pričela najpr ej
na delovnem mestu procesne in
vhodne kontrole. Nadaljevala je s
pripravljanjem postopkov kontroliranja
vse do leta 1989, ko je prevzela krmilo
vodje kontrole. Na te čase jo vežejo
lepi spomini, saj takrat še ni bilo ne
računalnikov ne fotokopirnih strojev,
vse se je delalo ročno.

10

Ni ji bilo težko, pa tudi lahko ne,
vzpostaviti sistema kakovosti po
standardu ISO 9002 s pomočjo Roberta
Tirša in leta 1997 še VDA 6.1 skupaj
s Stanislavom Loncnerjem, takrat še
pooblaščencem vodstva za kakovost.
Poznavanje pr edpisov in zahtev
standardov, še danes predstavljajo
njeno skrito orožje pri delu. Da pa delo
ne postane rutina, so potrebne nenehne
spremembe. S kadrovanjem novega
vodje kontrole, je bila prerazporejena
za vodjo preizkušanja. Sedaj izvaja
vsa testiranja, ki jih zahteva kupec in
jih je, s sredstvi, ki so na razpolago,
mogoče pri nas izdelati.
Vsak, ki pozna delo v preizkuševalnici,
bi dejal, da je to delo za moško
roko. Potrebno je veliko iznajdljivosti,
improvizacije in kar je še huje ročnega
vijačenja različnih profilov. Vendar
je praksa pokazala, da teorija tukaj
ne drži. Marija s svojo žensko roko,
kljubuje vsem zahtevam in lahko trdim,
da prekaša marsikaterega moškega.
Marija je oseba, ki vse preveri dvakrat.
Zakaj? Kdor dela, se lahko tudi zmoti
in to se ji je na začetku njene kariere
res zgodilo. Pri preverjanju je obrnila
mero (izgovoriš 21, napišeš12). Na
srečo reklamacije od kupca Küster
ni bilo, ker je Anica Vajngerl, napako
še pravočasno ugotovila. Kot njen
sodelavec pa ne morem mimo njene
posebnosti, to je njene hoje. Prav ste
prebrali, ja. Če mi zavežete oči, bom

prepoznal, kdaj prihaja v pisarno ona.
Ima tipične čevlje, ki se slišijo že na
daleč. Če se glasbeno izrazim gre za
»dvoglasno » hojo. Za čas, ko smo bili še
pod njeno roko, nam je to predstavljalo
celo prednost, saj nas skoraj nikoli ni
mogla presenetiti. Marija nam sedaj
predstavlja neke vrste »sivo eminenco«,
saj se je v mesecu avgustu, kot prva v
kontroli, srečala z Abrahamom. Sicer pa
je Marija velik ljubitelj narave in uživa v
sprehodih in gobarjenju. Veseli jo delo
v in okrog hiše, vrtnarjenje ter vzgoja
balkonskega cvetja. Zna si vzeti čas
zase in se z možem ali prijatelji odpraviti
bodisi v planine ali na kakšen daljši izlet.
Letos se ji je izpolnila dolgoletna želja,
obiskala je Rim in Vatikan.
V kontroli kakovosti smo vedno bili
in smo tim, ki zna sodelovati ter si
medsebojno pomagati. To nas drži
pokonci v dobrih in slabih trenutkih. Kot
veleva tradicija, smo Mariji nazdravili,
kot se za tak jubilej spodobi.
Skrbinšek Franci

IZOBRAŽEVANJE

SPREMEMBE

za uporabnike plačilnih storitev
1. Single Euro Payments Area (SEPA)

Tako kot na drugih področjih sodelovanja in delovanja se
je tudi pri plačilnih storitvah na celotnem območju držav
članic evropske unije, pristopilo k oblikovanju enotnega
evropskega plačilnega prostora(SEPA).
Razlike med domačimi in čezmejnimi plačili so se zmanjšale
že s prevezemom evra v Sloveniji in se še nadaljujejo.
Zaradi prilagajanja in približevanja enakim pogojem za
izvajanje domačih in čezmejnih plačil so v teku tudi določene
spremembe pri plačilnih storitvah v Sloveniji.

2. Ukinitev posebne položnice, B0N2 in uvedba UPN
Z 31. 12. 2011 se ukinja nalog za plačilo na obrazcu
posebna položnica. Namesto sedanjih obrazcev posebnih
položnic bodo vsi izdajatelji izdali novi obrazec Univerzalni
plačilni nalog ali na kratko UPN.
Pri morebitnem prepisovanju posebne položnice v UPN
obrazec v elektronskih bankah je potrebno dodatno poiskati
nekaj podatkov:
• Izbrati kodo namena, ki na posebni položnici ni navedena
• Pri referenci prejemnika dodati SI12 in potem navesti
podatke navedene kot referenco prejemnika na posebni
položnici
• BIC banke domačih plačilih (na račune pri slovenskih
bankah) ni potrebno vpisovati, ker banke ta podatek
lahko same pridobimo iz številke prejemnikovega računa.

Koda namena

Referenca za
prejemnika plačila
(dodatna oznaka SI)

Banke so se v okviru Združenja bank dogovorile, da bodo v
poslovalnicah bank sprejemale še plačilne naloge na obrazcu
posebna položnica do 31. 3. 2012 in jo plačnikom ne bo
potrebno prepisovati na nove obrazce. Rešitve v elektronskih
bankah se lahko med bankami razlikujejo zato je potrebno
upoštevati navodila in obvestila posamezne banke.
UPN obrazec se uporablja tudi za čezmejna plačila, to je
plačila v druge države članice EU v evrih.

3. Direktne obremenitve (trajniki)
Pri plačevanju posameznih mesečnih obveznosti lahko
sedaj pri banki uredite soglasje za direktno obremenitev in
prejemnik plačila (na primer: elektro podjetje, RTV, šole,….)
na podlagi vašega soglasja banki pošilja naloge za direktno
obremenitev v breme vašega računa.
Po novem pa se bodo soglasja lahko sklepala, spreminjala in
ukinjala samo pri prejemnikih plačil (elektro podjetja, šole,
RTV,..) in ne več pri banki, ki vodi plačnikov račun. Banka
za izvršitev direktne obremenitve ne potrebuje več vašega
veljavnega soglasja ampak nalog za direktno obremenitev
izvrši, če je na dan zapadlosti plačila na plačnikovem računu
zagotovljeno zadostno kritje.
O spremembah povezanih s plačili za direktne obremenitve
bodo tudi prejemniki plačil tekom leta 2012 obveščali svoje
dolžnike. Več informacij o spremembah izvajanja direktnih
obremenitev v bankah pa smo banke zapisale v splošne
pogoje poslovanja po osebnih računih.
Povzeto po: Marjeta Stanovnik
Strokovni svetovalec
Služba za razvoj storitev in prodajnih poti
Abanka Vipa d.d.

BIC koda banke
Poseben OCR zapis s
podatki za plačilo
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NATINI PRISPEVKI

MED PRAZNIKI NAJ DIŠI

PO CIMETU

December je čas, ko iz kuhinje zadiši po domačem pecivu
in keksih, še poseben vonj pa oddaja cimet.
CIMET je magični prašek, ki ga pridobivajo iz notranjega
dela skorje drevesa cimetovca. Njegovi rojstni kraji segajo
od Oceanije prek Šrilanke pa vse do srednje Azije. Rojstni
kraj sodelavke, ki velikokrat uporablja cimet, pa je veliko
bližje. Jožica Breznik prihaja iz majhne vasice Smolinci. Že
od petnajstega leta starosti rada pripravlja sladke izdelke, za
katere je dobila navdih od svoje mame, ki je prava mojstrica
potic in keksov. Sama najraje peče rezine v katerih uporablja
puding in smetano. Njen najzahtevnejši izdelek so »RUSKE
KAPE (krznene kučmice)«, ki niso samo zelo okusne, ampak
tudi prava paša za oči.
Jožica je res prava mojstrica slaščic. O tem smo se njene
sodelavke že večkrat prepričale, saj s svojimi božanskimi
dobrotami ter vonjem po domačem pecivu, razvaja naše
brbončice in dviga delovno vibracijo ha, ha, ha. Verjamem,
da se je tudi vam zdaj nabralo nekaj sline. Tokrat vam Jožica
ne ponuja slastnih rezin, ampak res enostaven recept, ki ga
le preizkusite.

BUČA, latinsko CUCURBITA, ob vsej lepoti, ki jo
vidimo na fotografijah, nas ne zanima znanstveno,
ampak oseba, ki jih goji in vzgaja.
Še posebej smo ponosni, ker gre za naše sodelavce.
Pridelovalka je naša sodelavka Rolanda Vilčnik s
partnerjem Francem. Vse te lepote delita z mimoidočimi
na Dražen Vrhu.

Ker se vsi ne sprehajate skozi to čudovito
vasico, sem se za vas v jesenskih mesecih
sprehodila sama in se ustavila pri Rolandi.
Goji preko petdeset vrst buč.

CIMETOVE REZINE
12 žlic mleka
12 žlic moke
12 žlic olja
12 žlic sladkorja
3 jajca
1 vanilij sladkor
1 pecilni prašek
1 žlico cimeta
2 žlici čokolade v prahu

BUČE

Preliv:
1 dcl mleka
2 žlici
sladkorja
rum
marmelada
mrvice,
narezani
lešniki, orehi

Njami,
am,
am ...
Jajca, sladkor in vanilij sladkor penasto zmešaj, nato dodaj
olje, mleko in nazadnje moko s pecilnim praškom, cimetom
in čokolado v prahu. Vse skupaj narahlo zmešaj in daj v
pomaščen pekač ter peci cca. 30 minut na 200 C. Ko je
biskvit pečen, ga prelij s toplim mlekom, v katerega dodaj
še sladkor in rum.
Po vrhu namaži biskvit še z marmelado in potresi z
mrvicami, narezanimi lešniki, orehi...
Nata
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Svet še zdaleč ni črno-bel. Je pisan in nam
ponuja čudovito paleto odtenkov, ki na nas
vplivajo različno. Barve Rolandinih buč so
name vplivale pozitivno in pomirjajoče.
Pa na vas?
Nata

KLEPET Z MLADO MAMICO:

DUŠKO JEŠOVNIK

Svojo prvo zaposlitev je iskala prav v TBP-ju leta 2002.
Čeprav je po izobrazbi konfekcijski modelar, ki nima nič
skupnega z delom v našem podjetju, se je tukaj našla in
ostala.
Nazadnje je delala pri delovodju Branku Gajzlerju, kamor se
seveda želi vrniti tudi po porodniškem dopustu (»varit peno«).
Na tej liniji se počuti dobro, ker so odnosi korektni in
sodelavci pozitivni. Na tem delovnem mestu ima tudi
posebno sodelavko, Marijo Možir, ki je babica njene male
Lane. Trdno upa, da bo kmalu postala tudi njena uradna
tašča, (jaz pa upam, da bo ta članek prebral tudi Marijin sin
in da bom v prihodnjih novičkah, že lahko pisala o dekliščini,
ha ha).
Občutki, ko je izvedela, da je zanosila, so bili nepopisni,
ker ni bilo načrtovano. Od takrat je čustveno čisto druga
oseba. Ves čas je slutila, da bo deklica. Rodila je v najlepšem
mesecu leta. "Občutek, ko dobiš ob rojstvu v naročje svojega
vesoljčka, je nepopisen. V tem trenutkom dobiš tudi neko
novo do takrat nepoznano moč. V naročje so mi položili bitje,
o katerem sem ugibala devet mesecev. Zaljubljena sem v
njo, v partnerja, v življenje… Pred nami so najlepši prazniki
v letu. Za ene izmed vas še en božič, zame in mojo družino

pa to ne bo le še en božič, ampak poseben prvi božič z Lano.
V življenju sem ponosna nase, da sem to kar sem. Imam
čudovitega partnerja, s katerim se trudiva, da si zgradiva
še večji dom in povečava družino. Želim si zdravja zase in
za svoje bližnje. Vse lepo tudi vsem vam, ob prihajajočih
praznikih in nasvidenje v TBP-ju v pomladnih mesecih.
Materinstvo ni sama romantika, ampak je predvsem trdo
delo, a vedno bolj sem prepričana, da je to najlepše delo,
kar sem ga in še bom opravljala v življenju."
Nata

Smrkomanija tudi v TBP-ju
TBP-jeve »Smrkice« so zbirale sličice in pridno polnile
albume, kot so to počele že pred dobrimi dvajsetimi leti.
Ta drobcena bitjeca ti dobesedno zlezejo pod kožo, ker
znajo med seboj dobro sodelovati, si pomagati in rešiti
vsako še tako nemogočo situacijo. So za vzgled.
Nata

Iz leve proti desni:
Trezika, Cvetka, Darja,
Marina, Mira

Iz leve proti desni:
Martina B., Martina K.,
Danica, Darja, Cvetka
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Ekipa smo sestavljali: Mira Lovrenčič,
Janez Kramberger, Jože Gajser,
Dejan Ilešič in Renata Čuček.

MÜŽE 2011
Čas poletja je lahko čas
preprostosti. V objemu poletne
vedrine lažje slišimo notranji glas
ter prisluhnemo naravi. Za vse
to niso potrebni dragi dopusti,
večerne obleke in komplicirane
večerje. Mi smo se družili preprosto
z odmikom od hitrega tempa
življenja in storilne naravnanosti.
Udeležili smo se tradicionalnih
vaških iger »MÜŽE 2011«.
Naša ekipa Mr. Bo je sodelovala
že tretje leto. Sicer v manjši
spremembi zasedbe zaradi
dopustov. Ekipa smo sestavljali:
Mira Lovrenčič, Janez Kramberger,
Jože Gajser, Dejan Ilešič in Renata
Čuček.
Skupno smo šteli 208 let, medtem
ko nekatere ekipe niso dopolnile
niti 100 let.
Igre so bile šaljive, zato bi jih
težko opisala na način, ki bi bil tudi
vam smešen. Vsi, ki ste zamudili
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letošnje, ste
p o n o v n o
vabljeni konec
avgusta 2012.
Hvala vsem,
ki ste nas prišli
spodbujat in nam
plačali kak »liter«, ki je bil
nujno potreben ter dobrodošel
v tej avgustovski vročini.
Hvala Branki in Bojani za
vodko in borovničke, ki so nas
dodatno grele v deževni noči
ob druženju, kjer smo vztrajali
z vami, drage sodelavke
in sodelavci, do zgodnjih
jutranjih ur.
Da ne pozabim, posebna
hvala tistim, ki ste nas
oblečene pometali v vodo.
Kdor se zadnji smeje, se
najslajše smeje ha, ha.
Nata

BRIZGALCI V PROSTEM ČASU
Zaposleni na brizganju Saška
Vrbnjak, Matej Šijanec, Mitja Donko
in Branko Gajzler, svoj prosti čas,
kolikor ga nam ostane, izkoristimo za
kolesarjenje ali tek.
V letošnjem letu smo sodelovali kar na
nekaj kolesarskih maratonih in sicer v
Radencih, Poli maratonu na Ptuju, Eko
maratonu v Mariboru ter na maratonu
Občine Lenart, ki ga je organiziral
Kolesarski klub TBP Lenart skupaj s
športno zvezo.
Srečali ste nas lahko tudi na tekaškem
Eko maratonu v Mariboru, Ljubljan-

onu v Maribor

Na Eko marat

skem maratonu ter na nočnem teku na
Kalvarijo ter teku na Pohorje.
Sedaj v zimskem času se udeležujemo
5. zimskega pokala »Peš na Pohorje«
v organizaciji Sri Chinmoy maraton
team-a.
Vsi tisti, ki želite svoj prosti čas odslej
preživeti nekoliko drugače, živeti zdravo
z naravo, vas vabimo, da z nami podoživite bodisi kolesarsko ali tekaško
vzdušje. Zberite pogum in se nam
pridružite, kajti TEAM TBP, kot smo se
poimenovali, vas pričakuje. Tako bomo
v prihodnje skupaj tekli na 5, 10, 21

ali morda celo na 42 km. V kolikor pa
vas tek ne zanima, lahko kolesarite v
naši družbi tudi do 150 km na dan. V
TEAM-u TBP ne tekmujemo, ampak se
s tem ukvarjamo zgolj zaradi združitve
prijetnega s koristnim.
Poskrbeli smo tudi za prepoznavnost,
saj nam je s pomočjo vodstva podjetja,
uspelo dobiti drese, na katerih je napis
TEAM TBP in maskota Mr. Bo.
Torej, hvala vsem, ki nas pri tem
podpirate.
Branko Gajzler

u
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Mr. BO ŠPORTNIK

Aktualno iz sezone 2011

- Kolesarskega kluba TBP Lenart

Sezona 2011 je bila za KK
TBP Lenart zelo uspešna. Na
tekmovalnem področju so na
zmagovalni oder stopili kar 10-krat,
med najboljših 10 pa so bili uvrščeni
kar 29-krat.
Z organizacijskega vidika so
uspešno organizirali dirko za veliko
nagrado Lenarta, katere so se
udeležili vsi slovenski klubi ter
tudi večina klubov iz Hrvaške.
Tekmovalo je 170 kolesarjev.

Ja, ja dobro vidite. Naš direktor Stanislav
Loncner, ni imel oblečenega kolesarskega dresa
samo zaradi reklame, ampak je res kolesaril in
s tem podprl prizadevanja
organizatorjev.
V mesecu oktobru so v
sodelovanju z občino in
športno zvezo Lenart,
or ganizirali Lenarški
kolesarski maraton.
Kolesarji so lahko izbirali
med malim maratonom,
kjer so morali prekolesariti
23 km in velikim, ki je meril
38 km. Na maratonu
je skupaj kolesarilo 200
udeležencev.
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Brez spodbude gledalcev, maraton zagotovo ne bi bil tako uspešen.

KK TBP Lenart je v sodelovanju z lenarškim vrtcem,
organiziral tudi šolo kolesarjenja z Mr. Bo-jem. Otroci so na
poligonu skozi igro pilili kolesarske veščine. Sodelovalo je kar
84 otrok. Vsi so prejeli priznanja Mr. Bo-ja, bidone in obeske.

Skupina otrok iz vrtca Lenart, se je osebno prišla
zahvalit direktorju, da so lahko celo poletje kolesarili
z Mr. Bo-jem. Za nagrado, jim je TBP doniral ogled
lutkovne predstave v SNG Maribor.

Da so otroci
navdušeni nad Mr
Bo-jem, dokazuje
fotografija in sešita
maskota.
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VOŠČILI SMO
Drug drugemu lahko podarimo dragocene stvari. Več kot
materialna darila, pa lahko pove pozitivka, ki slavljencu raztegne
usta v nasmeh. Upam, da je nam sodelavcem to uspelo, ko smo
voščili Marjetki v dneh, ko je dve življenjski poti združila v eno in
Bojanu, ki je moral prestopiti okroglo stopničko.
MARJETKA - naj ti bo skrb v zakonu polovična, sreča pa
podvojena.

Mr.Bo: Milena ob
jubileju s sodelavkami
in sodelavci

Na liniji 5N0, se je Milena
Špindler srečala z Abrahamom.
Čeprav leta skrbno skriva, tega
okroglega jubileja, ni uspela
zakriti. Sodelavci so jo želeli
presenetiti s skromnim darilom,
na kar pa je bila Milena seveda
pripravljena, saj je vse pogostila z
odlično domačo gibanico.
Če mislite, da pri nas praznujejo samo delavci, potem ste se zmotili. Tudi delovodje imajo
rojstne dneve, a spomnijo se bolj poredko. Tokrat so delavke na liniji »Pokrovi motorjev«,
presenetile delovodjo Borisa Pignarja in mu za njegov praznik okrasile njegovo delovno
mesto.
Mr.Bo: Boris je
praznoval obkrožen
z balončki!

BOJAN ROŠKAR - naj te tolaži misel, da
je staranje doba v štirih stvareh:
"Staro drevo najbolje gori, staro vino je
najbolje piti, starim prijateljem zaupati in
stare pisce brati."
NATA

MALO ZA ŠALO, MALO ZA RES
V galeriji
Dekle si ogleduje slike v umetniški galeriji. Najdlje strmi v tri slike,
ki so bile obešene ena zraven druge. Na prvi je zažgan kruh, na
drugi dekle z otrokom v naročju, na tretji sliki pa je bil utopljenec
na bregu.
Ko mimo pride kustos ga vpraša:
«Kaj predstavljajo te tri slike«?
Kustos ji razloži:
«Te tri slike so na temo – Prepozno so ga izvlekli«
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Na deponiji
Delovodja opazuje tri svoje delavce.
Dva sta delala bolj počasi, Francl pa
je s svojo šajtrgo hitel sem ter tja, da se je kar kadilo.
Delovodja ga je zato poklical k sebi in mu sporočil veselo
novico, da mu bodo dvignili urno postavko.
Francl pa na to odgovori:
«Porkaduš za vse neumnosti mate dnar, da bi mi pa
večjo šajtrgo kupili, to pa ne«.

RAZMIGAJTE MOŽGANČKE - NAGRADNA KRIŽANKA
Mini slovar:
Cuno Amiet,
Švicarski grafik
in slikar; Lia
Manoliu,
Romusnska
atletinja;
Thomas Paine,
Angleški
pisatelj;
Sulejman
Rustam,
Azerbejdžanski
pisatelj; Kovar,
spletkar,
intrigant; Novak
Grga, Hrvaški
zgodovinar,...

Pa še
povabilo k
sodelovanju
Uredniški
odbor z
veseljem vabi
vse sodelavce
k sodelovanju,
pomagajte
snovati »Mr.
Bo novice« z
aktualnimi,
zanimivimi,
atraktivnimi,…
temami.

Razmigajte možgančke
Geslo križanke, ki ga dobite na označenih poljih, napišite na kupon, dopolnite ime in priimek, ga
izrežite ter vrzite v zato pripravljeno škatlo v jedilnici. Rok za oddajo je 3. 2. 2012. Izžrebali bomo tri
nagrajence, ki bodo imeli vpisano pravilno geslo in podelili tri nagrade: glavno nagrado v vrednosti
100 EUR in 2 tolažilni praktični nagradi.
Denarno nagrado za pravilno rešeno geslo križanke »Brez zaupanja ni sodelovanja« iz pete številke
Mr. Bo novic, prejme: Damjan ŽMAUC, praktični nagradi pa prejmeta: Lidija Bezjak in Marjana
Kovačec. Čestitamo.

#
KUPON

ime in priimek
..................................................
geslo
..................................................
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