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Strategija razvoja lokacij in upravljanje poslovnih con
v Podravju je dokument, ki prikazuje cilje in usmeritve
na področju:

Poslovno cono se definira kot večji zemljiški
kompleks, namenjen prostorski umestitvi podjetij,
ki je praviloma opremljen z osnovno gospodarsko
javno infrastrukturo (oskrba z vodo, električno
energijo, drugimi energenti, telekomunikacijami) in
včasih z zgrajenimi poslovnimi prostori za najem in
odkup. Gre za zemljišča, ki so funkcionalno
povezana in namenjena določeni dolgoročni
gospodarski porabi.

Prostorsko mora biti umeščena na primerni
mikrolokaciji, imeti mora primerno velikost in
možnost širitve ter optimalno povezljivost z
najvišjimi kategorijami prometne infrastrukture
vseh vrst.

Ustvarja pogoje za načrtovano, učinkovito in
hitrejše in organiziranje poslovanja ter podjetjem v
njej nudi različne upravne, organizacijske, logistične
in druge poslovne storitve.

Predstavlja pomemben dejavnik trajnostnega
gospodarskega razvoja lokalnega in regionalnega
območja, ustvarjanja novih delovnih mest,
racionalne rabe prostora, varstva okolja in
kakovosti življenja.

Osredotočili smo se na pet izbranih občin, kjer smo
podrobneje analizirali poslovne cone in za njih nareditili
tudi strategijo širjenja in upravljanja s smernicami in
ukrepi. Na podlagi analize, strateškega razmišljanja in
vključevanja deležnikov je strategija opredelila vizijo in cilje
ter načrt njihovega doseganja. V strategiji so bili
opredeljeni ključni izvedbeni ukrepi in koraki, ki bodo
regijo vodili k določitvi ciljev na področju trajnostnega
razvoja lokacij za nove naložbe in zagona, s čimer se bo
spodbudila gospodarska rast in ohranila zaposlitev.
Strategija je tudi skupno izhodišče za prostorsko in
razvojno načrtovanje v občini in regiji ter predstavlja
osnovo in smernice za načrtovanje razvoja poslovnic con
v prihodnje.

Pri razvoju strategije je treba upoštevati naslednja
načela:

• lokalnih, regionalnih in nacionalnih strategij na
področju poslovnih con,

• gospodarskega razvoja Slovenije in EU,

• razvojnih prednostnih nalog občine na področju
gospodarstva,

• gospodarskih, socialnih, demografskih in prostorskih
možnosti in omejitev v občini,

• kritične mase znanja, zmogljivosti in kompetenc v
občini,

• trajnostnega razvoja občine,

• partnerstva s podjetji, fakultetami, socialnimi in
regionalnimi partnerji ter civilno družbo,

• splošnih informacij.

UVOD

• trajnostnega razvoja in širitve poslovnih con
(Greenfield),

• upravljanja poslovnih con,

• naložb v obstoječe zmogljivosti (Brownfield),

• razvoja inovativnega in trajnostno naravnanega
okolja za zagonska podjetja,

• izbire primernih panog in podjetništva v regiji z
visoko dodano vrednostjo,

• trženja in promocije poslovnih con,

• obveščanja javnosti.
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1. SPLOŠNI OPIS
PODRAVSKE REGIJE
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Podravska regija je ena od dvanajstih statističnih regij
Slovenije. Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo
gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje
(Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje
ob reki Dravi. Največje urbano središče regije je Maribor.
Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje
električne energije (veriga hidroelektrarn na Dravi),
plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost.

Prestolnica in hkrati gospodarsko središče je Maribor, kjer
se križata dva pomembna vseevropska prometna
koridorja. Optimalna strateška lokacija omogoča
neposredno dostopnost vseh ključnih evropskih tržišč.

Univerzitetna regija s specializiranimi fakultetami, odlično
znanje tujih jezikov in bogata industrijska tradicija
zagotavljajo visoko usposobljene strokovnjake različnih
področij. Regija, znana po optimizmu, veselih in vztrajnih
ljudeh, beleži rast majhnih in srednje velikih podjetij, ki
postajajo pomembno gonilo razvoja. Ob bogati kulturni
dediščini in številnih naravnih danostih Podravja je
kakovost bivanja na visokem nivoju, pestrosti doživetij, ki
jih ponuja, pa se ne da upreti.

Lega

Podravje leži na severovzhodu Slovenije, med Savo na
jugu, Savinjo in Dreto na zahodu, mejo s Hrvaško na
vzhodu, Muro na severovzhodu in mejo z Avstrijo na
severu.

Sosednje države

Avstrija, Hrvaška

Večja mesta

Ptuj, Slovenska Bistrica, Ormož



9

1.1 Občine v Podravju

*Vključene v analizo mikro lokacij v sklopu
projekta Innovative Location.

1. Občina Benedikt
2. Občina Cerkvenjak
3. Občina Cirkulane
4. Občina Destrnik
5. Občina Dornava
6. Občina Duplek
7. Občina Gorišnica
8. Občina Hajdina
9. Občina Hoče - Slivnica*
10. Občina Juršinci
11. Občina Kidričevo*
12. Občina Kungota
13. Občina Lenart
14. Občina Lovrenc na Pohorju
15. Občina Majšperk
16. Občina Makole
17. Mestna občinaMaribor
18. Občina Markovci*
19. Občina Miklavž na Dravskem polju
20. Občina Oplotnica
21. Občina Ormož*

22. Občina Pesnica
23. Občina Podlehnik
24. Občina Poljčane
25. Mestna občina Ptuj*
26. Občina Rače - Fram
27. Občina Ruše
28. Občina Selnica ob Dravi
29. Občina Slovenska Bistrica
30. Občina Središče ob Dravi
31. Občina Starše
32. Občina Sveta Ana
33. Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
34. Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
35. Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
36. Občina Sveti Tomaž
37. Občina Šentilj
38. Občina Trnovska vas
39. Občina Videm
40. Občina Zavrč
41. Občina Žetale
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1.2 Podravska regija skozi
številke

Delež mladih prebivalcev (tj. starih 0–14 let) je bil v
podravski statistični regiji drugi najnižji (13,8 %); nižji je bil
samo še v pomurski.

Stopnja delovne aktivnosti prebivalcev te regije je bila
2018 ena najnižjih na ravni regij (59,6-odstotna). Zunaj
regije svojega prebivališča je delalo 16 % delovno aktivnih
prebivalcev te regije, kar ni veliko, saj je nižjo vrednost
tega podatka imela le še osrednjeslovenska regija (10 %).

Podravska regija je v 2018 ustvarila 12,6 % nacionalnega
BDP. BDP na prebivalca te regije pa je bil četrti najnižji
med regijami. V 2018 je tukaj delovalo nekaj več kot
26.400 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 4,7
osebe. Stopnja tveganja revščine je bila tukaj ena višjih (z
dohodki, ki so bili nižji od praga tveganja revščine, je tukaj
živelo 15,6 % oseb).

V 2018 je tukaj nastalo 485 kg komunalnih odpadkov na
prebivalca; ločeno so zbrali 73 % teh odpadkov, kar
podravsko regijo uvršča na tretje mesto po vrednosti tega
podatka.

Tukaj so pred izpustom v javno kanalizacijo prečistili skoraj
96 % odpadnih voda; več odpadne vode kot tukaj so
prečistili le v pomurski regiji (99 %). Po številu obsojenih
(polnoletni in mladoletni) na 1.000 prebivalcev (3,1) je bila
ta regija tretja.

V podravski statistični regiji je v 2018 živelo 16 %
prebivalcev Slovenije. Z gostoto poseljenosti povprečno
148 prebivalcev na kvadratni kilometer sodi med naše
gostje poseljene regije. Naravni prirast je bil v 2018 tudi v
tej regiji – kot v večini drugih – negativen (–2,5 na 1.000
prebivalcev).

Kljub temu se je število prebivalcev v 2018 glede na leto
prej zaradi pozitivnega selitvenega prirasta med
statističnimi regijami in iz tujine (ta je bil izrazitejši)
nekoliko povečalo. Povprečna starost žensk, ki so v 2018
rodile prvega otroka, je bila tukaj četrta najvišja na ravni
regij (29,2 leta), a še vedno za malenkost nižja od
povprečja v celotni Sloveniji.

Skoraj 66 % v tem letu v tej regiji rojenih otrok se je rodilo
neporočenim materam oz. staršem. Višjo vrednost tega
podatka sta imeli le dve regiji: pomurska in koroška.

Delež družin brez otrok je bil tukaj tretji najvišji med
regijami (27,5 %). Delež prebivalcev z največ
osnovnošolsko izobrazbo je bil v tej regiji drugi najnižji
(22,8 %).
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Podatki Podravje Slovenija
Površina km2 - 1. januar 2.170 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 321.960 2.070.050
Število moških - 1. julij 160.698 1.030.234
Število žensk - 1. julij 161.262 1.039.816
Gostota naseljenosti - 1. julij 148,4 102,1
Naravni prirast -816 -900
Skupni prirast 2.050 14.028
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 8,9 7,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,4 6,8
Število učencev v osnovnih šolah 26.021 184.101
Število dijakov (po prebivališču) 10.618 73.110
Število študentov (po prebivališču) 10.075 75.991
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 31 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 126.593 872.772
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnemmestu) 120.984 872.772
Število zaposlenih oseb (po delovnemmestu) 107.596 780.203
Število samozaposlenih oseb (po delovnemmestu) 13.387 92.569
Stopnja delovne aktivnosti (%) 59,6 64,5
Povprečnamesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.544,28 1.681,55
Povprečnamesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.014,64 1.092,74
Povprečnamesečna bruto plača (indeks, SI=100) 91,8 100,0
Povprečnamesečna neto plača (indeks, SI=100) 92,9 100,0
Število podjetij 26.447 200.174
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 12.171.082 117.040.613
Število stanovanj - 1. januar 137.647 852.181
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 427 412
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 58 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 79,2 81,5
Število osebnih avtomobilov - 31. december 173.006 1.143.150
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 53 55
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 113.068 747.535
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 351 361
Izvoz blaga (mio. EUR) 2.977 30.858
Uvoz blaga (mio. EUR) 2.549 30.706
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) 580.661 5.941.730
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) 5.749 45.755
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) 17.838 22.083
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) 100.295 595.296

Tabela 1: Prikaz primerjave podatkov za regijo Podravje in Slovenijo, vir: STAT, 2018
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1.3 Gospodarstvo v Podravju

1.3.1
Gospodarske
družbe

Družbe, ki so predložile podatke za leto 2019, so skupaj
ustvarile 9.789.874 tisoč evrov prihodkov. Te družbe so
zaposlovale 71.201 delavcev ali 3.920 delavcev več kot v
letu prej. Dinamika rasti poslovnih odhodkov (4 % rast) je
sledila dinamiki rasti čistih prihodkov od prodaje (4 %
rast), iz česar je mogoče sklepati, da so se podjetja manj
osredotočala na stroškovno učinkovitost in bolj na rast
obsega poslovanja. Na tujih trgih so družbe ustvarile za
4,2 milijarde evrov prihodka ali za tri odstotke več kot v
predhodnem poslovnem letu.

V letu 2019 je neto čisti dobiček ob 372.848 tisoč evrih
čistega dobička in 72.372 tisoč evrih čiste izgube dosegel
300,1 mio evrov ali za 12,8 % več kot v letu 2018. Skupni
znesek čistega dobička je v primerjavi s preteklim letom
višji za 2 %, neuspešne družbe pa so svojo čisto izgubo
zmanjšale za četrtino. Neto čisti dobiček so ugotovile
družbe vseh dejavnosti tudi družbe v finančni in
zavarovalniški dejavnosti, ki so že nekaj let zapored
izkazovale neto čisto izgubo.

Pozitivini trend poslovanja gosdarskih družb v Podravju

Pomembnejši podatki o poslovanju gospodarskih
družb v letu 2019:
• 8.397 poslovno aktivnih gospodarskih družb je v letu

2019 na podlagi podatkov o opravljenih delovnih urah
zaposlovalo 6 % več delavcev kakor v letu 2018;

• ustvarile so 9.789.874 tisoč evrov prihodkov, kar je za
4 % več kot v letu 2018;

• obseg prihodkov na tujem trgu (4.156.531 tisoč evrov)
se je povečal za 3 %;

• ustvarile so za desetino več neto dodane vrednosti,
in sicer 2.583.269 tisoč evrov, na zaposlenega je ta
znašala 36.281 evrov in je za 1.259 evrov višja kot v
preteklem letu;

• povprečna plača zaposlenih na podlagi delovnih ur
pri družbah Podravske regije je v letu 2019 znašala
1.564 evrov in je za 47 evrov višja od povprečne plače
v letu 2018;

• ustvarile so za 372.848 tisoč evrov čistega dobička,
kar je za 2 % več kot v letu 2018. Čisti dobiček je
ugotovilo 5.932 družb ali 71 % vseh v regiji;

• čisto izgubo je ugotovilo 2.185 družb v skupnem
znesku 72.372 tisoč evrov, znesek čiste izgube v letu
2019 se je glede na leto 2018 zmanjšal za četrtino;

• obseg kapitala, ki znaša 4.044.284 tisoč evrov, se je
povečal za 5 %;

• družbe so v letu 2019 z dolgoročnimi viri sredstev v
celoti financirale dolgoročna sredstva in zaloge.

Pozitivni trendi pri poslovanju gospodarskih družb iz
preteklih let so se nadaljevali tudi v letu 2019.
Gospodarske družbe v Podravski regiji so poslovale
najbolje po kriznem letu 2007. V primerjavi z letom 2018
družbe izkazujejo rast pri vseh pomembnejših postavkah
poslovnega izida, pri prihodkih, čistih prihodkih od
prodaje na tujem trgu, neto celotnem dobičku, neto
dodani vrednosti, prav tako pa je vrednost čiste izgube
nižja za več kot četrtino.

Slika 1: Poslovanje gospodarskih družb Podravske regije v
letu 2019 in primerjava z letom 2018*

Glavne gospodarske panoge so:
• Proizvodnja in predelava.
• Transport in logistika.
• Turizem, kmetijstvo, gozdarstvo.
• Druge podporne storitve.
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Na manjše število zavezancev za predloženih letnih
poročil pomembneje vpliva povečanje števila samostojnih
podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega
dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov. Ti
samostojni podjetniki glede na določila 59. člena ZGD-1
niso zavezani k predložitvi letnega poročila. V letu 2019 je
bilo v Podravski regiji takšnih samostojnih podjetnikov že
5.255 ali 39,6 % vseh aktivnih samostojnih podjetnikov. V
letu 2019 je bilo na območju regije na novo registriranih
2.232 samostojnih podjetnikov, s poslovanjem pa jih je
prenehalo 1.705 (izbrisani iz registra). Insolvenčni
postopek (stečaj) se je pričel pri 24 samostojnih
podjetnikih. Podatke iz letnih poročil je za poslovno leto
2019 predložilo 7.889 samostojnih podjetnikov.
Primerjave rezultatov poslovanja s predhodnim letom,
poslovnim letom 2018, so narejene na podlagi podatkov,
ki so jih podjetniki predložili kot podatke predhodnega
leta v letnih poročilih za leto 2019.

V primerjavi s poslovnimi rezultati vseh samostojnih
podjetnikov v Sloveniji so samostojni podjetniki z območja
Podravske regije, ki predstavljajo 15,0 % delež vseh
podjetnikov v državi, zaposlovali 17,9 % vseh delavcev,
ustvarili 16,1 % vseh prihodkov ter izkazali 15,1 % neto
podjetnikovega dohodka. Ekonomska moč regije na
področju poslovanja samostojnih podjetnikov se ni
spremenila, rezultati poslovanja postavljajo regijo po
uspešnosti na drugo mesto, takoj za Osrednjeslovensko
regijo. Med občinami najbolj izstopa Mestna Občina
Maribor, v kateri je v letu 2019 poslovalo 2.589 ali 32,8 %
vseh samostojnih podjetnikov v regiji. Ti podjetniki so
zaposlovali 29,6 % vseh delavcev pri samostojnih
podjetnikih v regiji, ustvarili 26,0 % vseh prihodkov in 30,9
% neto podjetnikovega dohodka.

Slika 2: Poslovanje samostojnih podjetnikov Podravske regije v
letu 2019 in primerjava z letom 2018*

Razporeditev družb po velikostnih razredih se v primerjavi
s podatki iz letnih poročil za leto 2018 ni bistveno
spremenila. Med poslovno aktivnimi družbami imamo
7.106 mikro, 1.111 majhnih, 146 srednjih in 34 velikih
družb. Že drugo leto zapored se je povečal delež majhnih
družb in zmanjšal delež mikro družb. Iz tega lahko
sklepamo, da je Podravsko gospodarstvo nadaljevalo rast,
saj so nekatere mikro družbe »zrastle« in so postale
majhne.

Samostojni podjetniki so v letu 2019 glede na leto 2018
minimalno izboljšali poslovne rezultate. Izkazali so za
63.347 tisoč evrov podjetnikovega dohodka in 5.948 tisoč
evrov negativnega poslovnega izida, kar pomeni, da so
dosegli 57.400 tisoč evrov neto podjetnikovega dohodka.
Pozitivni poslovni izid so tako v primerjavi s predhodnim
letom izboljšali za 0,4 %. Po podatkih Poslovnega registra
Slovenije je bilo v Podravski regiji po stanju na dan 31. 12.
2019 registriranih 13.270 aktivnih samostojnih
podjetnikov. K predložitvi letnih poročil za leto 2019 je bilo
zavezanih 8.015 samostojnih podjetnikov ali za 210 manj
kot v letu 2018.

Tabela 2: Pomembnejši podatki o poslovanju gospodarskih družb
v Podravski regiji v letih od 2015 do 2019

1.3.2
Samostojni
podjetniki
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Značilnosti poslovanja samostojnih podjetnikov v
letu 2019:
• največje število samostojnih podjetnikov je še vedno
na področju trgovine, vzdrževanja in popravil motornih
vozil (1.372) in na področju gradbeništva (1.258);
• samostojni podjetniki so zaposlovali večje število
delavcev kot v letu 2018, in sicer 7.951 delavcev16 ali za
806 več. Kar 4.649 oz. 58,9 % vseh samostojnih
podjetnikov v regiji ni imelo zaposlenega nobenega
delavca. V regiji je bilo 124 samostojnih podjetnikov z več
kot 10 in manj kot 50 zaposlenimi ter štirje samostojni
podjetniki z več kot 50 zaposlenimi delavci;
• ustvarili so 852.715 tisoč evrov prihodkov, kar je za 8,6
% več kot v letu 2018. Največji delež prihodkov še vedno
ustvarijo samostojni podjetniki s področja trgovine,
vzdrževanja in popravil motornih vozil (21,7 %),
gradbeništva (19,5 %) in predelovalnih dejavnosti (17,2 %);
• povečali so čiste prihodke od prodaje na domačem
trgu (8 %) in čiste prihodke od prodaje na tujem trgu (13
%). Tako kot že prejšnja poslovna leta so tudi v letu 2019
najbolj izvozno usmerjeni samostojni podjetniki v
dejavnosti prometa in skladiščenja, ki so ustvarili 34,7 %
vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu, in
samostojni podjetniki v predelovanih dejavnostih (25,0 %);
• skupaj so ustvarili za 251.300 tisoč evrov neto dodane
vrednosti, kar pomeni 16,7 % neto dodane vrednosti na
ravni Slovenije. Neto dodana vrednost na nosilca
dejavnosti skupaj z njegovimi zaposlenimi znaša 15.865
evra;
• podjetnikov dohodek je dosegel 63.347 tisoč evrov,
ugotovilo ga je 87,4 % vseh samostojnih podjetnikov v
regiji; → negativni poslovni izid v višini 5.948 tisoč evrov je
ugotovilo 12,0 % vseh samostojnih podjetnikov; → izkazali
so za 477.799 tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do
virov sredstev, 4 % več kot po stanju na dan 31. 12. 2018;
• podjetnikov kapital je znašal 249.763 tisoč evrov, 7 %
več kot po stanju na dan 31. 12. 2018;
• dolgoročne obveznosti so se znižale na 76.035 tisoč
evrov in so za 8 % nižje kot na zadnji dan leta 2018;
• imeli so za 143.849 tisoč evrov kratkoročnih
obveznosti ali za 5 % več kot po stanju na dan 31. 12.
2018. Na povečanje kratkoročnih obveznosti so
najpomembneje vplivale kratkoročne finančne obveznosti.

Tabela 3: Pomembnejše postavke poslovnega izida
samostojnih podjetnikov v letih od 2015 do 2019
Vir: Ajpes, Statistični urad Republike Slovenije, 2019
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1.4 Ostale prednosti in
potenciali Podravja

Bližina univerzitetnega
središča Maribor (RR

dejavnosti in visoka dodana
vrednost izdelkov)

Potencial v turizmu
(Pohorje, Maribor, Ptuj).

Potencial za širitev
priseljevanja v občino in
razvoj novih naselij.

Razumevanje potreb
investitorjev ter sposobnost

prilagoditve vsakemu
posamezniku in njegovim

potrebam.

Aktivna pomoč vlagateljem
in potencialnim podjetjem s

strani lokalnih uprav,
regijskih razvojnih agencij,
zavodov, ŠGZ, OOZ Maribor.

Številne poslovne cone, ki so
še nezasedene.

Za Podravje so značilne naslednje strateške
prednosti, ki ji omogočajo, da se učinkovito
prilagaja neprestano spreminjajočemu se
mednarodnemu okolju:
1. Geostrateška logistična lega. Iz Podravja je

enostaven dostop do trgov vzhodne (200 mio) in
jugovzhodne (20 mio prebivalcev) Evrope.

2. Industrijska središča južne Nemčije so v rangu 500
km.

3. Kvalificirana delovna sila: V Podravju so znani po
poznavanju tehnologije in avtomobilizma, kar je
rezultat dolge industrijske tradicije (TAM). Za
gospodarstvo so značilne inovacije, delovna morala
in zvestoba podjetjem. Prevladujejo odlično znanje
jezikov in IKT veščine.

4. Vplivno območje velikih sosednjih mest (Celje, Graz),
zato se spodbuja načrtovanje učinkovitih mestnih
mrež, gospodarskih con, turističnih središč in drugih
dejavnosti.

Ostale prednosti in potenciali Podravja:

5. Omrežje daljinskih cestnih povezav mednarodnega
pomena (poteka od Kopra prek Ljubljane in Maribora
do Lendave in naprej proti Budimpešti (V. koridor), ki
je z vključitvijo RS v EU postalo del vseevropskega
cestnega omrežja. Omrežju daljinskih železniških
povezav mednarodnega pomena, ki poteka od Kopra
prek Ljubljane, Zidanega Mostu do Murske Sobote in
naprej proti Budimpešti (V. koridor) in tvori evropsko
»TEN« infrastrukturno omrežje ter V. in X. panevropski
prometni koridor.

6. Omrežje mednarodnih letaliških povezav z
mednarodnim letališčem Edvard Rusjan Maribor pri
naselju Slivnica pri Mariboru.
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2. DOBRE PRAKSE
DOMA IN V TUJINI
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2.1 Poslovna cona Tezno

Na območju današnje Cone Tezno se je nekdaj
razprostirala znamenita Tovarna avtomobilov Maribor
(TAM), ki je tukaj zapustila prepoznavno sled razvoja
sodobne industrijske tradicije. Njena predhodnica je bila
v času 2. svetovne vojne Tovarna letalskih delov. Danes je
v 215 podjetjih, ki so svoj prostor našla v Coni Tezno,
skupaj zaposlenih okrog 3670 ljudi.

V začetku leta 2000 je zaživela Poslovno proizvodna cona
Tezno. Ustanovljen je bil Zavod PPC Tezno, ki mu je bilo
zaupano upravljanje skupne infrastrukture, povezovanje
z mestno upravo in oskrba podjetij z energenti. Zavod je
v nekaj letih prerasel v pobudnika nadaljnjega razvoja
cone.

V teh letih se je v Coni Tezno razmahnila predvsem
kovinskopredelovalna industrija, velikoserijska
proizvodnja delov za avtomobilsko industrijo, orodjarstvo
ter izdelava specifičnih proizvodnih sistemov. Okrog njih
so se polagoma zbirali podizvajalci in komplementarne
dejavnosti. Naglo se je povzpelo število storitvenih
dejavnosti, med njimi tudi take z velikim deležem znanja
in visoko dodano vrednostjo.

NEPREMIČNINE V CONI TEZNO

S prihodom novih podjetij se je začela spreminjati tudi
zunanja podoba. Ob starih tovarniških halah, ki jih je
uporabljal Tam, so zrastle nove modelne zgradbe. V Coni
Tezno pa je še vedno veliko prostora za nove izzive.
Približno 43 ha gradbenih zemljišč, ki jih je potrebno
opremit s prometno in komunalno infrastrukturo in s tem
narediti privlačnejše za investitorje.

UPRAVLJANJE CONE TEZNO

Zavod Poslovno proizvodna cona Tezno je neprofitna
družba. V njem je redno zaposlenih 13 ljudi različnih
izobrazbenih stopenj – od kvalificiranih do univerzitetno
izobraženih. Temeljna naloga zavoda je uspešno
upravljanje Cone Tezno v njeni fizično-prostorski
zaokroženosti in skrb za dobrobit gospodarskih ter drugih
subjektov v njej.

Zavod PPC Tezno

• nastopa kot upravitelj območja Cone Tezno in kot
spodbujevalec ter povezovalec njenega razvoja;

• potencialnim investitorjem posreduje vse informacije
o coni in o možnostih ter pogojih za realizacijo njihove
investicije;

• podjetjem nudi pomoč pri idejnih zasnovah,
pridobivanju projektne dokumentacije, soglasij, dovoljenj
in podobno, ter pri iskanju ponudb in izvajalcev;

• nastopa kot spodbujevalec poslovnega povezovanja
podjetij v coni in jim pomaga pri njihovem promoviranju;

• skrbi, da podjetja prejmejo energente po izrazito
konkurenčnih cenah;

• skrbi za vzdrževanje skupnih energetskih naprav v
Coni Tezno, tovrstne storitve pa opravlja tudi za podjetja
v njej;

• skrbi za razvoj in vzdrževanje infrastrukture v Coni
Tezno ter za njeno čim bolj urejeno podobo;

• skrbi za javno promocijo in prepoznavnost Cone
Tezno kot celote.

LOGOTIP CONE

Slika 3: Nepremičnine v coni tezno

Slika 4: Logotip cone Tezno
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2.2 Poslovne cone v tujini
in primeri dobrih praks
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2.2.1 Primer poslovnih con na
Švedskem

Urbane poslovne cone na Švedskem predstavljajo
območja, na katerih se izvajajo politike za spodbujanje
gospodarske rasti in razvoja, te pa ponujajo različne
davčne koncesije in zmanjšujejo nekatere omejitvene
predpise, s čimer dodatno privabljajo investitorje in
zasebna podjetja.

Njihov namen je spodbujanje razvoja slabše razvitih
urbanih območij skozi davčne in regulativne olajšave tako
za podjetnike kot za vlagatelje, ki šele začenjajo tovrstno
poslovno cono.

Na Švedskem razvoj poslovno- industrijskih con usmerjajo
na socialno degradirana območja, kar jim že nekaj časa
predstavlja velik izziv. Poudarek dajejo na zeleni
transformaciji za trajnostno proizvodnjo tako so npr.
nekdanjo ladjedelnico revitalizirali v center znanja in
stanovanjski center.

Drugi primer je npr. trajnostni industrijski park kemične
industrije v Helsingborgu, kjer podjetja medsebojno
sodelujejo in tvorijo simbiozo na področju energije,
logistike, infrastrukture in storitev.

Primer Industrijske simbioze na Švedskem:
Trajnostni industrijski park Kemira Kemi

Kemira Kemi je švedski park kemične industrije, ki se
nahaja v Helsingborgu na zahodni obali Švedske. S
projektom "industrial symbiosis" so začeli leta 2007 in
tako oblikovali park do današnje podobe. Poleg podjetja
Kemira Kemi je pri oblikovanju parka sodelovalo še 20
drugih podjetij, katerih glavni cilj je bil prihranek denarja
in ustvarjanje boljšega okolja za prihodnost.

Podjetja skupaj s Kemira Kemi medsebojno sodelujejo in
tvorijo simbiozo na področju energije, logistike,
infrastrukture in storitev. Sodelovanje izgleda tako, da se
presežek energije kemične tovarne Kemira Kemi prenese
na druga podjetja v parku v obliki pare in tople vode, vsa
preostala toplotna energija pa se reciklira in prenese v
bližnje mesto.

S takšnim prenosom industrijski sistem zmanjšuje
odpadke, stroške in emisije ter povečuje učinkovitost
virov. Po ocenah, ki jih izvajajo v parku se na ta način letno
izognejo približno

120.000 tonam CO2, skupno pa so od leta 2007 za mesto
prihranili kar 1,6 milijona ton CO2. V podjetju Kemira Kemi
uporabljajo kemijo, ki je kvalitetna, funkcionalna in se
osredotoča na razgradljivo embalažo, torej uporabo
papirja in kartona.

Na področju celuloze in papirja imajo strokovna znanja,
poleg tega pa njihovo strokovno znanje seže tudi na
vodno intenzivne industrije in komunalno obdelavo vode,
nafte in plina.

Kemira Kemi sedaj išče še več načinov sodelovanja z
drugimi podjetji, lokalnimi oblastmi in univerzami, hkrati
pa si želijo z globalnim mreženjem, centri raziskave in
namenskimi strokovnjaki služiti strankam po vsem svetu
in izboljšati njihovo kakovost izdelkov, učinkovitost virov in
trajnost.

Slika 6: Trajnostni industrijski park Kemira Švedska (vir: https://ec.europa.eu/energy/en/news/
sustainable-industrial-park-sweden, https://www.kemira.com)

Slika 5: Primer Industrijske simbioze na Švedskem:
Trajnostni industrijski park Kemira Kemi
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2.2.2 Primer poslovnih con v
Nemčiji

Konkurenčna nemška industrija zagotavlja konstantno
vodstvo v številnih področji industrijske proizvodnje. Kot
industrija v mnogih industrializiranih držav, nemška
industrija ostaja v tem momentu pod vplivom številni
strukturnih sprememb, ki so izražene v izgubi njenega
položaja v učinku visoke konkurence in preusmeritve
prodajnih trgov, pa tudi v povezavi s procesi združitev in
prevzemov.

Kljub temu, pa je še vedno visoko razvita industrija v
Nemčiji glavni nosilec nemškega gospodarstva in
zahvaljujoč široki bazi zagotavlja zaposlitev za milijone
delavcev v industriji, kot navaja uradna statistika. Mreža
podružnic in proizvodni zmogljivosti nemških podjetij se
nahaja v številnih državah.

Nemčija ima tudi območja proste trgovine, imenovana
tudi območja zunanje trgovine, ali v preteklosti imenovana
kot prosta pristanišča so območja v katerem se blago
lahko iztovori, lahko se z njim upravlja, proizvede ali
preoblikuje in se ponovno izvozi brez posredovanja
carinskih organov.

Območja proste trgovine so postavljena zelo premišljeno
in se nahajajo okoli glavnih morskih pristanišč,
mednarodnih letališč in državnih mejnih območji. Med
prednostnimi takega sistema so hitrejše pretovarjanje
ladij in letal z zmanjševanjem formalnosti carinskih
pregledov in tudi z zmožnostjo izdelave, predelave in
skladiščenja blaga brez ovir.

Nemška območja proste trgovine imajo fiksno območje z
vstopnimi in izstopnimi točkami, ki so predmet carinskega
nadzora. Obstajata dve vrsti prostih con:

Obstajata dve vrsti prostih con:

1. Proste cone tipa 1 - delujejo kot prosta skladišča;
proste cone niso stavbe, temveč geografske lokacije.
Območje je zaščiteno s stenami ali ograjami. Blago pade
pod režim proste cone in ga carinski organi pregledajo
ob vstopu in izstopu.

2. Proste cone tipa 2 – fizični nadzor blaga se ne izvaja
ob vstopu in izstopu. Družbe, ki delujejo na območjih
proste trgovine, morajo deklarirati svoje blago, da bi
lahko izkoristile različne spodbude za te cone.

Nemčija ima štiri proste cone registrirane s strani
Evropske Unije in to so: Bremerhaven, Cuxhaven,
Deggendorf, Duisburg.

Slika 7: Razporeditev poslovno - industrijskih con v
Nemčiji (vir: https://www.gewerbegebiete.de/)
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2.2.3 Primer poslovnih con v
Angliji

Podjetniška cona (Enterprise zone) je definirana kot
območje na katerem se ponujajo državne spodbude in
davčne olajšave, za spodbujanje poslovnih naložb. So
odlična mesta za poslovanje, zlasti za nova kot tudi
širjenje obstoječih podjetij.

V Angliji obstaja osemintrideset poslovno vodenih
partnerstev (Local Enterprise Partnerships - LEP), ki
sovpadajo z območji okrožij. LEP so poslovno vodena
partnerstva, ustvarjena za spodbujanje trajnostne
gospodarske rasti na lokalnih gospodarskih območjih. So
prostovoljna partnerstva med lokalnimi oblastmi in
lokalnim privatnim podjetniškim sektorjem. Igrajo glavno
vlogo pri postavljanju prioritet razvoja, ustvarjanju
delovnih mest, izboljšanja infrastrukture in dvigovanja
delovne moči znotraj lokalnega območja. LEP sestavljajo
predstavniki podjetij, izobraževalnih institucij in javnega
sektorja. Podjetniške cone so geografsko opredeljena
območja, običajno od 50 do 150 hektarjev, dogovorjena
med LEP in vlado. Podjetniška območja se oblikujejo na
področjih »gospodarske priložnosti«, običajno na »čistih«
lokacijah, tj. na območjih z malo obstoječih poslovnih
uporabnikov.

Kapital znotraj poslovnih con se deloma investira nazaj v
lokalno okolje, z namenom spodbujanja rasti. Podjetja so
zavezana v 25letno sodelovanje z lokalnimi oblastmi.
Država ponuja do 275.000 funtov subvencije podjetjem v
prvih 5 letih. Nove poslovne cone so v 6 letih ustvarile
19.000 novih delovnih mest in predstavlja sedež 540
podjetjem. Do leta 2025 pa želijo število novih delovnih
mest dvigniti na 54.000. Na linku https://www.gov.uk/
government/publications/enterprise-zones so prikazane
karte z območji v okviru poslovnih con, ki ponujajo
nadomestilo v prvih letih za podjetja, ki vlagajo v nove
obrate ali stroje, do 31. marca 2020.

Država izda odlok za načrtovanje novih poslovnih con, ki
jih predlagajo LEP-i, država pa izbere prioritetne cone
razvoja. Dobiček, ki ga podjetja ustvarijo v prvih 25 letih
delovanja znotraj cone mora biti investiran nazaj v cono
in lokalno okolje, kar spodbuja rast regije in lokalnega
gospodarstva. Država ima nadzor nad LEP in deli finančne
subvencije podjetjem. Podjetja, ki so se v poslovne cone
priselila do leta 2015, lahko zaprosijo za denarno pomoč
v prvih petih letih delovanja v poslovni coni. Enako lahko
za subvencije zaprosijo preko Evropske unije (200.000€ v
treh letih).

Vir: https://www.gov.uk/government/publications/enterprise-zones

Slika 8: Prikaz ključnih poslovnih con v Angliji

Slika 9:

a) Delitev Anglije na 38 LEP-ov in 9 regij
ter 40 okrožij

b) Interaktivna karta c) Primer tehnološkega parka MIRA
poslovnih con v Angliji
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Slika 10: Spletna stran Mira tehnološkega parka (https://enterprisezones.communities.gov.uk/about-
enterprise- zones/)
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2.2.4 Primer privabljanja
poslovnih subjektov - podjetij na
avstrijskem Koroškem
Območje avstrijske Koroške privablja veliko Slovenskih
podjetij in je Sloveniji tudi konkurenčno. Avstrija nova
podjetja privabi z nizko ceno, saj plačajo le komunalno
opremo.

Če se zavežejo k poslovanju oziroma k proizvodnji za več
let, jim dežela dodeli še nepovratna sredstva. Poslovne
subjekte skrbno izberejo. V nove tehnološke parke želijo
privabiti predvsem mala in srednja podjetja, prednost
dajejo inovativnim, tehnološkim podjetjem, takim, ki se
ukvarjajo z obnovljivimi viri energije, proizvodnjo strojev
ali logistiko. S tem načrtujejo dejavnost poslovne cone.

Podjetja dodatno privabljajo s pomočjo ki jo nudijo tujim
podjetjem, za lažji začetek poslovanja v Avstriji.
Brezplačna pomoč Koroške tujim podjetjem obsega:
iskanje in ocena lokacije za poslovne prostore podjetja,
vzpostavitev stikov z uradi in bankami; iskanje kadra;
pomoč pri ustanovitvi in širitvi podjetja; subvencije za
naložbe do 35 % in za razvoj do največ 60 %; neobdavčeni
zneski za raziskave do 35 %; neobdavčeni zneski za
izobraževanje do 20 %.

Avstrijci so z nizkimi cenami komunalno opremljenih
zemljišč huda konkurenca pri privabljanju tujih vlagateljev.
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2.2.5 Poslovne cone na Hrvaškem

Zakon o izboljšanju podjetniške infrastrukture iz leta 2013
poslovne cone na Hrvaškem definira kot infrastrukturno
opremljena območja, ki jih določajo prostorski načrti,
namenjeni izvajanju določenih vrst podjetniških ali
gospodarskih dejavnosti.

Osnovna značilnost podjetniških con je skupna uporaba
infrastrukturno opremljenega in organiziranega prostora
s strani podjetnikov, katerih poslovanje v podjetniški coni
omogoča racionalizacijo poslovanja in uporabo
razpoložljivih virov podjetniške cone skupaj z drugimi
uporabniki podjetniške cone. Ta zakon ureja določanje
podjetniške infrastrukture, vrste in kategorizacija
poslovnih con in podjetniških podpornih institucij;
vzpostavitev sistematizirane podatkovne baze poslovnih
con in institucij za podjetniško podporo na Ministrstvu za
podjetništvo in obrt, kot pristojnega organa državne
uprave za podjetniške cone in podjetniške podporne
institucije ter predpogoji in merila za dodeljevanje pomoči
za pospeševanje poslovnih dejavnosti poslovnih con in
institucij za podporo podjetništvu.

Podjetniška infrastruktura v širšem smislu predstavlja
celoto vseh prostorsko specifičnih oblik izvajanja različnih
podjetniških dejavnosti, ki izhajajo iz premišljenega in
organiziranega koncepta prostorskega razvoja enot
lokalne in regionalne samouprave ter države.

Namen izboljšanja podjetniške infrastrukture in
poslovnega okolja je: spodbujati gospodarsko rast z
načrtovanjem in pravočasno izgradnjo podjetniške
infrastrukture v funkciji uravnoteženega regionalnega
razvoja države, hitrejše rasti podjetništva in povečevanja
investicij ter zaposlovanja na območju, kjer se načrtuje
podjetniška infrastruktura, v tem zaporedju. Na ravni
gospodarskih subjektov je namen izboljšanja podjetniške
infrastrukture in poslovnega okolja ustvarjanje povsem
infrastrukturnih poslovnih področij, visoka raven
lokacijske konkurenčnosti, vključno z visokokakovostnimi
prometnimi povezavami tistih območij z večjimi
prometnimi potmi ter sistem spodbujevalnih ukrepov in
poslovnih privilegijev na lokalni in regionalni (regionalni)
in nacionalni ravni.

Zakon opredeljuje podporne institucije za podjetništvo
kot del celotne podjetniške infrastrukture in sicer:
razvojne agencije (agencije za lokalni razvoj, regionalne
razvojne agencije, agencije za razvoj posebnih dejavnosti),
podjetniški centri, poslovni inkubatorji (podjetniški
inkubatori, inkubatori nove tehnologije, akreditorij
(akceleratori) podjetij), poslovni parki, znanstveno
tehnološki parki in kompetenčni centri. Zakon definira
poslovne zone na osnovi treh kriterijev: velikost celotne
površine poslovne cone (določena s prostorskim načrtom
in sklepom o ustanovitvi), vrsta dejavnosti znotraj cone in
intenzivnost aktiviranja razpoložljivega območja cone.

Naloge podjetniške podporne institucije so:

• Razvojne agencije (lokalne, okrajne, za specifične
dejavnosti) - so odgovorne za operativno izvajanje
ukrepov za razvoj gospodarstva in podjetništva,
spodbujanje in privabljanje naložb ter uvajanje in
izvajanje projektov za spodbujanje gospodarskega
razvoja in podjetništva, poenotenje dela gospodarskih
subjektov, lokalnih in regionalnih podjetniških ustanov
ter visokošolske ustanove in središča znanja.

• Podjetniški centri - so odgovorni za operativno
izvajanje ukrepov za razvoj in promocijo podjetništva na
lokalnem ali širšem območju (okrajih, regijah) in
predstavljajo centre strokovne in izobraževalne pomoči
podjetnikom za razvoj podjetništva v svojih skupnostih.

• Podjetniški inkubatorji (podjetništvo, nove tehnologije)
- so zadolženi za pomoč in podporo podjetnikom v
zgodnjih fazah razvoja podjetniških projektov ter
zagotavljanje strokovne, tehnične in izobraževalne
pomoči pri zagonu podjetniških projektov in podjetij ter
njihovega hitrega in trajnostnega razvoja.

• Podjetniški pospeševalci - zadolženi za podporo
podjetnikom v fazi po inkubaciji, tj. pri razvoju in

• širitvi poslovanja na domačem in tujih trgih.

• Poslovni parki - zagotavlja prostor, zemljišča in vire za
nastanitev malih, srednjih in velikih podjetnikov na
komercialni osnovi, s posebnim poudarkom na
privabljanju domačih in tujih naložb.

• Znanstveni in tehnološki parki - ustanovljeni za
komercializacijo znanstvenih rezultatov in

• spodbujanje sodelovanja med znanstveniki in
poslovneži.

• Kompetenčni centri - izvajajo raziskovalne projekte
razvojnega ali produktivnega značaja ter razvijajo
kompetence na določenih področjih in s katerimi lahko
drugi poslovni subjekti organizirajo raziskovalne in
razvojne storitve za krepitev določenih industrijskih
panog.

http://digured.srce.hr/arhiva/18/105517/narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_93_2072.html
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Po Zakonu o izboljšanju podjetniške infrastrukture iz leta
2013 se poslovne cone po velikosti delijo na: mikro cone
do 10 ha, male cone od 10-50 ha, srednje cone od 50-100
ha in velike cone večje od 100 ha. Zakon med drugim
jasno definira kako se izdela register poslovnih con in
poslovnih podpornih institucij, način pošiljana podatkov,
način uporabe podatkov, kaj so prioritete in cilji takšne
baze, sistem podpore poslovnim conam in poslovnim
podpornim institucijam.

Najvišji znesek spodbude je:
• 45-odstotna naložba za mala podjetja.
• 35% naložba za srednje velika podjetja.
• 25-odstotna naložba za velika podjetja.

Vir: https://www.zakon.hr/z/829/Zakon-o-poticanju-ulaganja

Zakon o vzpodbujanju investicij

Dejavnosti, za katere je mogoče dobiti podporo:

• proizvodne in predelovalne dejavnosti,

• razvojne in inovacijske dejavnosti,

razvoj novih in pomembnih izboljšav obstoječih
izdelkov, proizvodnih serij, proizvodnih procesov in
proizvodnih tehnologij.

• poslovne podporne dejavnosti,

centri za odnose s strankami / kupci, centri
ločenih poslovnih dejavnosti (finance, računovodstvo,
trženje, oblikovanje izdelkov, avdiovizualna dejavnost,
razvoj človeških virov in razvoj informacijske tehnologije)

• dejavnosti storitev z visoko dodano vrednostjo,

ustvarjalne storitvene dejavnosti (arhitektura,
oblikovanje, medijska komunikacija, oglaševanje,
založništvo, kultura, kreativna industrija in umetnost)

dejavnosti gostinskih in turističnih storitev
(projekti gostinskih in turističnih objektov za nastanitev,
kategorije štirih ali petih zvezdic, vrste: hotel, aparthotel,
turistično naselje in kampi, hotel dediščina, difuzni hotel,
projekti spremljevalnih vsebin vseh prej omenjenih vrst
nastanitve, zdravstveni projekti, kongresni, navtični,
kulturni, golf turizem, zabavni in / ali rekreacijski centri in
tematski parki, turistično-ekološki projekti in drugi
inovativni projekti v turizmu z visoko dodano vrednostjo

Velikost
investicije v

EUR

Število novo
zaposlenih

Ohranitev
novih delovnih

mest

Znižanje
stopnje davka
na dobiček

Obdobje zmanjšane
stopnje davka na

dobiček
150.000 -
1.000.000

5 3 (SME), 5 V.
podjetja

50% 10

1.000.000 -
3.000.000

10 3 (SME), 5 V.
podjetja

75% 10

3.000.000 in več 15 3 (SME), 5 V.
podjetja

100% 10

Tabela 4: Davčne olajšave
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3.KRATEK POVZETEK
ANALIZE LOKACIJE
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Večja poslovna središča in dominantne lokacije
(geostrateški položaj, velikost poslovne cone, proste
površine, bližina središč).

• Maribor

• Ptuj

• Ormož

• Lenart

• Slovenska Bistrica

• Hoče-Slivnica

Slika 11: Prikaz večjih poslovnih con v regiji Podravje
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3.1 Poslovne cone v Podravju
(Greenfield)

Poslovne cone in
prosta območja

Občina Velikost
v ha

Zasedenost
v%

Lastništvo Pomen
cone

CONA CERŠAK Šentilj 1.67 0% Javno (država,
občine)

Regionalna

CONADIMNIKOVO Šentilj 3.47 0% Javno (država,
občine)

Regionalna

Dogoše Ob kanalu Maribor 19.48 15.00% Javno (država,
občine)

Občinska

Dogoše Podlesnik Maribor 3.57 60.00% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Občinska

EPC Dolane Cirkulane 7.6 100.00% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Ne vem

Glinokop Ormož Ormož 13.42 0% Mešano Državna

Gospodarska cona
Ptuj (levi breg Drave)

Ptuj 108.91 85.00% Mešano Regionalna

Gospodarska cona
Slovenska Bistrica

Slovenska
Bistrica

19.43 0% Mešano Ne vem

IC Talum Kidričevo 178.61 50.00% Javno (država,
občine)

Ne vem

Industrijska cona
Formin

Gorišnica 2.9 90.00% Mešano Občinska

Industrijska cona I8
in I11

Hoče-Slivnica 68.24 0% Ne vem Ne vem

Industrijska cona
Majšperk

Majšperk 2.07 10.00% Javno (država,
občine)

Regionalna

Industrijska cona
Moškanjci

Gorišnica 7.7 80.00% Mešano Regionalna

Industrijska cona Ptuj
(desni breg Drave)

Ptuj 51.73 85.00% Mešano Regionalna

Limbuš Marles Maribor 34.68 65.00% Mešano Regionalna

Medobčinska cona
Kidričevo-Hajdina

Kidričevo 4.21 0% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Regionalna

Melje Maribor 52.97 90.00% Mešano Regionalna

NPIC - Lenart v
Slovenskih goricah

Lenart 24.22 0% Mešano Regionalna

NULL Rače-Fram 2.3 0% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Občinska

Območje
Feroterm-Lenterm

Selnica ob
Dravi

1.34 100.00% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Občinska

Obrtna cona Duplek Duplek 3.83 0% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Občinska

Obrtna cona Novi
Jork

Markovci 16.22 100.00% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Občinska
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Obrtna cona Ormož Ormož 30.81 30.00% Mešano Regionalna

Obrtna cona Ptuj
(Špindlerjeva)

Ptuj 15.54 85.00% Mešano Regionalna

Obrtna cona Selnica Selnica ob
Dravi

7.11 85.00% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Občinska

Obrtna cona
Sv.Toma ž

Sveti
Tomaž

1.55 0% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Občinska

Obrtno industrijska
cona Benedikt

Benedikt 5.95 50.00% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Regionalna

P1 - Trnovska vas Trnovska
vas

1.64 0% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Občinska

PEČKE Makole 0.72 0% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Občinska

Pobrežje Svila Maribor 6.96 65.00% Mešano Občinska

POC Bistrica Slovenska
Bistrica

26.91 0% Mešano Ne vem

Poslovna cona
Bezena (RU80)

Ruše 6.93 75.00% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Ne vem

Poslovna cona
Bistrica (BI08)

Ruše 1.62 75.00% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Ne vem

POSLOVNA CONA
KOŠAKI

Hajdina 5.17 20.00% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Regionalna

Poslovna cona Kozjak Kungota 7.84 70.00% Mešano Občinska

Poslovna cona Lipje Središče
ob Dravi

3.86 0% Javno (država,
občine)

Mednarodna

POSLOVNA CONA
MAROF-DRAŽENCI

Hajdina 1.96 0% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Ne vem

Poslovna cona
Miklavž

Miklavž na
Dr. polju

1.52 28.00% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Občinska

Poslovna cona
Plintovec

Kungota 4.31 25.00% Mešano Občinska

Poslovna cona Ruše -
Jugova (RU31-35)

Ruše 9.63 45.00% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Ne vem

Poslovna cona Ruše -
TDR (RU26)

Ruše 23.32 80.00% Mešano Ne vem

Poslovna cona Ruše
zahod (RU74)

Ruše 6.12 0% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Ne vem

POSLOVNA CONA
SLOVENJA VAS

Hajdina 11.55 75.00% Mešano Regionalna



• Proste poslovne cone: 525 hektarjev
• Poslovne cone državnega pomena: 3
• (Poslovno proizvodna cona Tezno Maribor,

Glinokop Ormož in Tovarna Sladkorja Ormož)
• Poslovne cone regionalnega pomena: 21
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Poslovna cona Tabor 13 Maribor 44.18 80.00% Mešano Regionalna

Poslovna cona Tezno Metalna Maribor 38.85 80.00% Mešano Regionalna
Poslovna cona v Spodnjem
Dobrenju

Pesnica 13.84 80.00% Mešano Regionalna

POSLOVNA CONA ZAVRČ Zavrč 2.05 0% Mešano Ne vem

POSLOVNA CONA ZGORNJA
HAJDINA- NJIVERCE OB
AVTOCESTNEM PRIKLJUČKU

Hajdina 10.2 0% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Regionalna

Poslovna cona Žice Sveta Ana 5.64 100.00% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Občinska

Poslovno logistična cona Videm Videm 6.11 100.00% Mešano Ne vem
Poslovno obrtna cona Cervenjak
1/2

Cerkvenjak 3.87 75.00% Javno (država,
občine)

Občinska

POSLOVNO OBRTNA CONA
DRSTELJA

Destrnik 2.78 0% Javno (država,
občine)

Občinska

Poslovno obrtna cona Zlatoličje Starše 8.92 0% Javno (država,
občine)

Regionalna

Poslovno proizvodna cona Tezno
Maribor

Maribor 96.84 60.00% Mešano Državna

Poslovno-stanovanjska cona
Selnica ob Dravi

Selnica ob
Dravi

3.34 0% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Občinska

Stanovanjsko-poslovna cona
Mlinska

Ptuj 6.48 33.00% Mešano Občinska

ŠTATENBERG-ISKRA Makole 3.2 100.00% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Občinska

STOPNO Makole 0.51 50.00% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Ne vem

Studenci Sokolska Maribor 7.99 60.00% Mešano Občinska

Studenci TVT Maribor 17.98 85.00% Mešano Regionalna

Tabor 14 P Maribor 32.22 75.00% Mešano Občinska

Tovarna sladkorja Ormož Ormož 25.21 0% Zasebno
(pravne in

fizične osebe)

Državna
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3.2 Obstoječi prosti objekti v
regiji Podravje (Brownfield)
Prosti objekti (poslovni, proizvodni,
skladiščni prostori)

Občina Zgrajeno l. Velikost
objekta

m2

Zemljišče
v m2

Poslovni prostor – proizvodnja Ormož 1972 3.090,00 8.000

Poslovni prostor – storitvena
dejavnost

Ormož 1986 286,00 985.00

Poslovni prostor – gostinska dejavnost Ormož 1997 1.856,00 3123

Poslovni prostor – gostinska dejavnost Ormož 1699 / 2000
dozidava

1856,00 3135

Poslovni prostor – pisarniški /
gostinska dejavnost

Ormož 1997 197,40 650,00

Poslovni prostor – storitvena
dejavnost

Ormož 1960 400,00 /

Poslovni prostor –
poslovno-stanovanjska hiša

Kidričevo 2002 296,00 1250,00

Poslovni proctor – včasih pekarna Kidričevo 1963 869,00 3275,00

Poslovni proctor – trgovina Kidričevo 2002 376,40 /

Poslovni proctor - kombiniran prostor Kidričevo 1958 868,90 3.276

Poslovni prostor – gostinska dejavnost Hoče-Slivnica 1985 580,00 300,00
Poslovni prostor – skladiščni/delavnica Hoče-Slivnica 1960 290,00 1688,00
Poslovni prostor – hotelirstvo Hoče-Slivnica 1949 4.828,00 1892,00
Poslovni prostor – pisarniški prostori Hoče-Slivnica 1950 290,00 1988,00
Poslovni prostor –maloprodajna
trgovina

Hoče-Slivnica 1987 338,00 1260,00

Poslovni prostor – poslovno
stanovanjski objekt

Hoče-Slivnica 1965 250,00 2549,00

Poslovni prostor – poslovni kompleks Hoče-Slivnica 1996 3.104,60 4537,00
Poslovni prostor – gostinska dejavnost Hoče-Slivnica 1990 252,00 979,00
Poslovni prostor – poslovno
stanovanjski objekt

Hoče-Slivnica 2003 250,00 1197,00

Poslovni prostor – skladiščni /
delavnica

Ptuj 1974 613,68 1421,00

Poslovni prostor – poslovno
stanovanjski objekt – gostinski lokal

Ptuj 1996 1203,00 482,00

Poslovni prostor – pisarnški Ptuj 1978 999,00 /

Poslovni prostor – pisarniški Ptuj 2007 396,00 897,00

Poslovni prostor – storitvena
dejavnost

Ptuj 1990 627,50 1303,00

Poslovni prostor – skladiščni /
delavnica

Ptuj 1998 390,00 /

Poslovni prostor – trgovina Ptuj 1970 348,00 528,00

Poslovni prostor – pisarniški Ptuj 1999 739,50 1248,00

Poslovni prostor – poslovno
stanovanjski / pisarne – storitvena
dejavnost

Ptuj 1600 417,00 706,00

Poslovni prostor – pisarniški (stara
šola)

Ptuj 1963 2826,00 1916,00



32

Poslovni prostor – gostinski Ptuj 1996 596,00 7995,00

Poslovni prostor – skladiščni/delavnica Ptuj 2011 3230,00 /

Poslovni prostor – skladiščni/delavnica Ptuj 1980 309,60 1421,00

Poslovni prostor –
pisarniški/skladiščni/delavnica

Ptuj 1978 699,50 7928,00

Poslovni prostor – pisarniški / storitvena
dejavnost

Ptuj 1950 700,00 /

Poslovni prostor – gostinski Ptuj 1993 335,50 1007,00

Poslovni prostor – poslovni kompleks Ptuj 1996 1466,00 877,00

Poslovni prostor – poslovno-stanovanjski Ptuj 1980 614,00 698,00

Poslovni prostor – gostinski Ptuj 1978 600,00 2298,00

Poslovni prostor – skladiščni/delavnica Ptuj 1900 400,00 1000,00

Poslovni prostor – skladiščni/delavnica Ptuj 1975 400,00 /

Poslovni prostor – gostinski Ptuj 1999 750,00 2400,00

Poslovni prostor – pisarniški / storitvena
dejavnost

Ptuj 2015 600,00 /

Poslovni prostor – skladiščni/delavnica Ptuj 1974 660,00 1421,00

Poslovni prostor – trgovina / storitvena
dejavnost

Ptuj 2000 600,00 1600,00

Poslovni prostor – pisarniški / skladišče /
delavnica

Ptuj 1999 1460,00 2500,00

Poslovni prostor – pisarniški Ptuj 1900 317,00 /

Poslovni prostor – poslovno-stanovanjski Ptuj 1990 340,00 293,00

Poslovni prostor – storitvena dejavnost –
trgovina

Ptuj 1979 740,00 /

SPODAJSO PROSTORI ZA NAJEM
Poslovni prostor – pisarniški Hoče-Slivnica 2017 220,00 1000,00
Poslovni prostor – večnamenski
poslovni prostor

Hoče-Slivnica 1990 200,00 /

Poslovni prostor – skladišče Hoče-Slivnica 1969 674,00 /
Poslovni prostor – pisarniški Hoče-Slivnica 1969 220,00 /
Poslovni prostor – storitvena
dejavnost

Ptuj 2015 312,70 /

Poslovni prostor – pisarniški Ptuj 1978 600,00 /

Poslovni prostor –
skladiščni/delavnica/storitvena
dejavnost

Ptuj 1975 605,00 642,00

Poslovni prostor – pisarniški Ptuj 1998 391,50 /

Poslovni prostor – pisarniški /
storitvena dejavnost

Ptuj 2001 757,00 /
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3.3 Poslovne cone v Občinah
vključenih v projekt
Innovative Location
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3.3.1 Poslovne
cone v Občini
Hoče - Slivnica
Na območju Občine Hoče - Slivnica se nahajata dve
poslovni coni.

• Industrijska cona I8 in I11 (v nadaljevanju PC Hoče-
Slivnica). Gre za 68.000 kvadratnih metrov veliko
območje, na katerih deluje več kot 200 podjetij in kjer
je zaposlenih več kot 3000 oseb. PC je hitrorastoča
industrijska cona. Aktivna so mala podjetja različnih
dejavnosti, tiskarna, avtomobilska industrija, elektro-
industrija, gradbeništvo, prevozništvo, letališče,
gostinska dejavnost in logistika.

• Poslovna cona Magna Nukleus (PC Magna) se
nahaja ob letališču Edvarda Rusjana in avtoceste A4
(Slivnica Draženci). Poslovna cona je razdeljena na 4
Faze in je v obsegu 100 hektarjev. Prva faza je
realizirano v obsegu 12 hektarjev.

Slika 12: Poslovni coni v občini Hoče - Slivnica
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3.3.2 Poslovne
cone v Občini
Kidričevo
Na območju Občine Kidričevo se nahajajo tri
poslovno ekonomske cone.

• "IC Talum Kidričevo" v skupni površini 188ha, od
tega 65 ha prostih površin. Večina v državni lasti.
Delno komunalno opremljena.

• "Medobčinsko trgovsko območje Hajdina-
Kidričevo" s skupno površino 15 ha. Je v zasebni lasti.
Komunalno neopremljeno.

• Obrtna cona Kidričevo (predvidoma razvita do leta
2022) na skupni površini 28 ha. To bo zasebna in
komunalno opremljena.

Slika 13: Prikaz lokacij treh poslovnih con v občini Kidričevo (prikaz ožjega območja)
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3.3.3 Poslovne
cone v Občini
Markovci

Na območju Občine Markovci se nahaja ena obrtna
cona.
Občini je v ponos sodobna obrtna cona, kjer je svoje
poslovne stavbe zgradilo 20 podjetij, s skupno blizu 400
zaposlenimi in se razprostira na cca 20 ha zemljišč.
Obrtno cono nenehno širimo in razvijamo in v sklopu
navedenega nudimo vse infrastrukturne pogoje za
nemoteno odvijanje dejavnosti posameznih podjetij. Tako
so v obrtni coni našla svoj prostor podjetja z različnimi
dejavnostmi: strojništvo, gradbeništvo, prehrambna
industrija in kmetijstvo, proizvodnja in distribucija
električne energije, turizem in gostinstvo.
Prostih kapacitet za domače in tuje vlagatelje: trenutno 0
hektarjev, v fazi izgradnje 3,28 ha.

Slika 14: Prikaz lokacije poslovne cone v Občini Markovci (prikaz ožjega območja)

Poslovne
cone in
prosta
območja

Občina Ime
obrtne
cone

Velikost
v ha

Zasedenost
v %

Predvideno
širjenje - leto

Velikost
širjenja v

ha

Obrtna cona
Novi Jork

Markovci Novi Jork 16,22 100.00 % 2020- 2021 3,28



37

3.3.4 Poslovne
cone v Občini
Ormož
Na območju Občine Ormož se nahajajo tri poslovno
ekonomske cone.
• Poslovna cona Tovarna sladkorja. Gre za 200.000

kvadratnih metrov veliko območje, na katerih se
nahajajo obstoječi objekti, logistične stavbe,
poslovne prostore, skladišča, veliko parkirišče ter
industrijsko železniško progo.

• Ekonomsko - Poslovna cona Ormož se nahaja na
vzhodnem delu Ormoža, velikost 130.000 m2 in je
razdeljena na več parcel. V poslovni coni Ormož so
predvidene številne različne dejavnosti, kot so
proizvodnja na obrtni ravni, industrijska proizvodnja,
živilsko predelovalna industrija, skladišče vseh vrst
blaga, trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
splošne storitve, tehnološki park, podjetniški
inkubator, gostinstvo, sončna elektrarna na objektih
in avtoport. Cona se nahaja v neposredni bližini
glavne ceste I. reda G1 1313 Ormož – Središče ob
Dravi, ki obrtno cono omejuje s severovzhodne
strani. Skozi severni iz zahodni del cone poteka tudi
regionalna cesta I. reda R1 230, odsek 1312Ormož,
na katero se obravnavano območje trgovskega
centra tudi priključuje.

• Prav tako pa je v nastajanju nova Industrijsko-obrtna
cona Glinokop Ormož v velikosti 300.000
kvadratnih metrov.

Slika 15: Prikaz lokacij treh poslovnih con v Občini Ormož
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3.3.5 Poslovne
cone v Mestni
občini Ptuj

Na območju Mestne občine Ptuj se nahajajo štiri
poslovno ekonomske cone.
• Gospodarska cona Ptuj (levi breg Drave) “PC levi

breg” v skupni površini 108ha, od tega 15 ha prostih
površin. Večina v zasebni lasti. Delno komunalno
opremljena.

• Industrijska cona Ptuj (desni breg Drave) »PC
desni breg« s skupno površino 51 ha, od tega 7 ha
prostih površin. Večina v zasebni lasti. Delno
komunalno opremljena.

• Obrtna cona Ptuj (Špindlerjeva) “PC Špindlerjeva”
s skupno površino 15,5 ha, od tega 2,3 ha prostih
površin. Večina v zasebni lasti. Delno komunalno
opremljena.

• Stanovanjsko-poslovna cona Mlinska “PC
Mlinska” s skupno površino 6,5 ha, od tega 4,3 ha
prostih površin. Večina v zasebni lasti. Delno
komunalno opremljena.

Proste kapacitete za domače in tuje vlagatelje: cca
100.000 m2 oziroma 10 hektarjev, kar je za Mestno
središče veliko premalo.

Slika 16: prikaz lokacij štirih poslovnih con v Mestni občini Ptuj (prikaz širšega območja)

Poslovne cone in
prosta območja

Ime obrtne cone Velikost
v ha

Zasedenost
v%

Velikost
širjenja v

ha
1 Gospodarska cona Ptuj

(levi breg Drave)
Gospodarska cona Ptuj
(levi breg Drave)

108.91 85.00 % 36.5

2 Industrijska cona Ptuj
(desni breg Drave)

Industrijska cona Ptuj
(desni breg Drave)

51.73 85.00 % 5.8

3 Obrtna cona Ptuj
(Špindlerjeva)

Obrtna cona Ptuj
(Špindlerjeva)

15.54 85.00 % 0

4 Stanovanjsko-poslovna
cona Mlinska

Stanovanjsko-poslovna
cona Mlinska

6.48 33.00 % 0
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3.4 Privlačnosti območij
poslovnih con v Podravju za
možne vlagatelje – ožji nabor
kriterijev

Tabela 5: Dejavniki pritegnitve

Tabela 6: Doseganje + točk obravnavanih poslovnih con v Podravju

V ocenjevanje smo vključili 12 poslovnih con iz petih občin
v Podravju.

Ocenili smo dejavnike pritegnitve, ki možne vlagatelje
privlačijo, da kupijo/najamejo površine stavbnih zemljišč v
obstoječi ali načrtovani poslovni coni na določenem
območju. Upoštevali smo enajst kriterijev pritegnitve.

ŠT.
KRIT.

KRITERIJI SKUPINE DEJAVNIKOV PRITEGNITVE

KRP1 Prostorske značilnosti območja poslovne cone
KRP2 Makro lokacija poslovne cone
KRP3 Prometna dostopnost poslovne cone
KRP4 Oskrba poslovne cone z energenti
KRP5 Opremljenost poslovne cone z vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem
KRP6 Opremljenost poslovne cone s komunikacijskim omrežjem
KRP7 Stroški nakupa in najema zemljišč v poslovni coni ter upravljanja
KRP8 Davčne in druge spodbude ter olajšave
KRP9 Opredeljenost poslovne cone v prostorskih aktih
KRP10 Zmogljivost/zmožnost izvajanja dejavnosti oz. projektov industrijske simbioze
KRP11 Demografska in zaposlitvena struktura statistične/razvojne regije v katerem se nahaja posl. cona

Št. Naziv poslovne cone VSTOTA
DEJAVNIKOV
PRITEGNITVE

1 PC Hoče - Slivnica 76,40
2 PC IC Talum 70,65
3 PC Medobčinska cona Hajdina - Kidričevo 46,95
4 PC Obrtna cona Kidričevo nova 46,65
5 PC Markovci 55,60
6 PC Glinokop Ormož 52,55
7 PC Ormož 59,25
8 PC Tovarna Sladkorja Ormož 57,95
9 PC Ptuj levi breg 74,00
10 PC Ptuj desni breg 71,85
11 PC Ptuj Špindlerjeva 59,30
12 PC Ptuj Mlinska 60,90



40

3.5 Učinki zaviranja /
onemogočanja uporabe območij
poslovnih con v Podravju za
možne vlagatelje

Tabela 7: Dejavniki zaviranja

Tabela 8: Doseganje - točk obravnavanih poslovnih con v Podravju

Dejavniki zaviranja (onemogočanja) pa so dejavniki, ki
zavirajo oz. onemogočajo možne vlagatelje pri nakupu/
najemu površin stavbnih zemljišč v obstoječi ali
načrtovani poslovni coni na določenem območju, in to
predvsem zaradi zahtev po varstvu okolja ter trajnostni
rabi omejenih naravnih virov. Opredelitev vpliva
dejavnikov zaviranja predstavlja nekakšno predhodno
celovito presojo vplivov na okolje, ki se sicer v skladu z
Zakonom o varstvu okolja in z njim povezanimi uredbami
izvaja za plane.

ŠT.
KRIT.

KRITERIJI SKUPINE DEJAVNIKOV ZAVIRANJA

KRZ1 Poseganje poslovne cone na poplavna območja
KRZ2 Poseganje poslovne cone na erozijska območja
KRZ3 Poseganje poslovne cone na potencialna plazovita območja
KRZ4 Poseganje poslovne cone na vodovarstvena območja
KRZ5 Poseganje poslovne cone na zavarovana območja narave
KRZ6 Poseganje poslovne cone na območja in lokacije naravnih vrednot
KRZ7 Poseganje poslovne cone na območja NATURA 200
KRZ8 Poseganje poslovne cone na ekološko pomembna območja
KRZ9 Poseganje poslovne cone na strateška območja za kmetijstvo in pridelavo hrane
KRZ10 Poseganje poslovne cone na območja gozdnih rezervatov
KRZ11 Poseganje poslovne cone na območja varovalnih gozdov
KRZ12 Poseganje poslovne cone na območja nepremične kulturne dediščine
KRZ13 Poseganje poslovne cone na območja s strmim naklonom

Št. Naziv poslovne cone VSTOTA
DEJAVNIKOV
PRITEGNITVE

1 PC Hoče - Slivnica 22,00
2 PC IC Talum 27,00
3 PC Medobčinska cona Hajdina - Kidričevo 20,00
4 PC Obrtna cona Kidričevo nova 12,00
5 PC Markovci 7,40
6 PC Glinokop Ormož 4,04
7 PC Ormož 9,00
8 PC Tovarna Sladkorja Ormož 6,40
9 PC Ptuj levi breg 44,00
10 PC Ptuj desni breg 41,00
11 PC Ptuj Špindlerjeva 20,40
12 PC Ptuj Mlinska 27,40
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3.6 Tipologija poslovnih con v
Podravju

Tipologija poslovnih con:

• V tip poslovne cone nacionalne pomembnosti se
razvrstijo tiste poslovne cone, ki se z doseženim skupnim
številom točk pomembnosti prostora za poslovne cone
uvrstijo v skupino od 96 do 100.

• V tip poslovne cone regionalne pomembnosti se
razvrstijo tiste poslovne cone, ki se z doseženim skupnim
številom točk pomembnosti prostora za poslovne cone
uvrstijo v skupino od 86 do 95.

• V tip poslovne cone medobčinske pomembnosti se
razvrstijo tiste poslovne cone, ki se z doseženim skupnim
številom točk pomembnosti prostora za poslovne cone
uvrstijo v skupino od 66 do 85.

• V tip poslovne cone lokalne pomembnosti se razvrstijo
tiste poslovne cone, ki se z doseženim skupnim številom
točk pomembnosti prostora za poslovne cone uvrstijo v
skupino od 1 do 65.

Metodologijo za popis poslovnih con in subjektov
inovativnega okolja na območju Slovenije, izvedba
terenskega popisa in vzpostavitev ažurne evidence, ter
ocenjevanja pomembnosti, je izdelal Urbanistični inštitut
Slovenije in Geodetski inštitut Slovenije v letu 2019.

Predlagani kriteriji in kazalniki, ki opisujejo učinke
privlačnosti ter učinke zaviranja / onemogočanja uporabe
območij poslovnih con, so opredeljeni na uravnotežen in
nepristranski način, tako da po eni strani omogočajo
udejanjanje javnega interesa oz. javnega dobra (varstvo
okolja, ohranjanje omejenih naravnih virov, spodbujanje
zaposlovanja), po drugi strani pa tudi možnost
udejanjanja tržnih interesov potencialnih naložbenikov.

Indikativna razvrstitev poslovnih con v predlagane tipe po
pomembnosti prostora se nato dokončno preveri in po
potrebi dopolni s pomočjo ekspertne ocene. Pri tem se
zasleduje cilj, da naj – z namenom spodbujanja skladnega
regionalnega razvoja – vsaka statistična/razvojna regija
razpolaga vsaj z eno poslovno cono nacionalne
pomembnosti. Pri izvedbi ekspertne ocene se obenem
upoštevajo dejanske razmere na terenu, možnosti
prostorskega in funkcionalnega združevanja obstoječih
in/ali načrtovanih poslovnih con ter konkurenčna
ponudba poslovnih con v sosednjih državah.

DEJAVNIKI PRITEGNITVE DEJAVNIKI ZAVIRANJA/
ONEMOGOČANJA

PRIMERNOST PROSTORA
ZA POSLOVNE CONE

STOPNJA RAZVITOSTI
REGIJE (IRO)

POMEMBNOST PROSTORA
ZA POSLOVNE CONE

TIPOLOGIJA
POSLOVNIH CON

Shematični prikaz vzročno posledičnih zvez med
dejavniki pritegnitve, dejavniki zaviranja /
onemogočanja, primernostjo in pomembnostjo prostora
za poslovne cone ter tipologijo poslovnih con
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*Indeks razvojne ogroženosti (IRO) je relativni kazalnik razvitosti regije in je izračunan na podlagi otežitve kazalnikov
razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti. Vir: Pečar, J. 2018. Indeks razvojne ogroženosti regij 2014-2020,
metodologija izračuna. Zbirka Delovni zvezki UMAR. Delovni zvezek 4/2018, letnik XXVII. Ljubljana. Za Podravsko regijo
znaša 1,747.

Tabela 9: Izračun pomembnosti con

Tabela 10: Tipologija poslovnih con

Naziv poslovne cone Pritegnitev Zaviranje Stopnja
razvitosti
(IRO)*

Pomembnost
prostora

PC Hoče - Slivnica 76,40 22,00

1,747

95
PC IC Talum 70,65 27,00 76
PCMedobčinska cona HK 46,95 20,00 47
PC Obrtna cona Kidričevo
nova

46,65 12,00 60

PCMarkovci 55,60 7,40 84
PC Glinokop Ormož 52,55 4,04 85
PC Ormož 59,25 9,00 88
PC Tovarna Sladkorja Ormož 57,95 6,40 90
PC Ptuj levi breg 74,00 44,00 52
PC Ptuj desni breg 71,85 41,00 53
PC Ptuj Špindlerjeva 59,30 20,40 68
PC Ptuj Mlinska 60,90 27,40 59

Naziv poslovne cone Pomen

PC Hoče - Slivnica

PC IC Talum

PCMedobčinska cona HK

PC Obrtna cona Kidričevo nova

PCMarkovci

PC Glinokop Ormož

PC Ormož

PC Tovarna Sladkorja Ormož

PC Ptuj levi breg

PC Ptuj desni breg

PC Ptuj Špindlerjeva

PC Ptuj Mlinska

Regionalna pomembnost / Nacionalna pomembnost

Medobčinska pomembnost

Lokalna pomembnost

Lokalna pomembnost

Medobčinska pomembnost

Medobčinska pomembnost

Regionalna pomembnost

Regionalna pomembnost / Nacionalna pomembnost

Lokalna pomembnost

Lokalna pomembnost

Medobčinska pomembnost

Lokalna pomembnost
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4.SWOT ANALIZA PONUDBE,
RAZVOJA IN UPRAVLJANJA
POSLOVNIH CON V
PODRAVJU
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4.1 SWOT analiza
4.1.1 Izzivi notranjega in
zunanjega okolja

PREDNOSTI
• 20 ključnih podjetij s sedežem v Podravju ustvari čez 3200
mio EUR prihodkov in zaposlujejo čez 16450 oseb – zvezde. Dobro
ime in kazalniki za pritegnitev novih podjetij v regijo Podravje.
• Povezanost ukrepov za podporo ustanavljanju, rasti in razvoju
podjetij (finančnih in nefinančnih) iz naslova vzpodbujanja vlaganj
nad 1 mio EUR in ob minimalno 10 novih zaposlitev.
• Izkoriščanje obstoječe infrastrukture (npr. poslovne cone,
komunalno opremljena degradirana urbana zemljišča). Več kot 500
hektarjev prostih zenmljišč vposlovnih conah, od tega minimalno
50% aktivnih in pripravljenih za hiter zagon novega podjetja in
investicije.
• Razviti grozdi v nekaterih dobaviteljskih in tehnoloških verigah
(npr. avtomobilska industrija, Magna Steyer, Impol, Talum).

PRILOŽNOSTI
• Možna integracija gospodarskega sistema – različne
gospodarske dejavnosti oziroma podjetja se povežejo v grozde
(avtomobilski cluster Magna, dobavne verige).
• Velik potencial v obnovljivih virih energije (les, sonce, voda,
veter, geotermalna energija).
• Investicije v opremljanje območij s komunalno infrastrukturo
predstavljajo potencial za rast teh območij, vključno z
gospodarstvom. (investicije v nove strateške cone in komunalno
ureditev na območju Ptuja, Maribora, Lenarta, Ormoža).
Zagotovitev vsaj 30 hektarjev veliko poslovno cono v enem kosu na
eni lokaciji za privabljanje novih investitorjev.
• Izkoriščanje dobre geostrateške lege za povečanje obsega
železniškega prometa in razvoj transportne logistike (Logistični
centri, Varovana parkirišča za tovorna vozila).
• Uvajanje ukrepov za kakovostna delovna mesta in širitev baze
podjetij, ki proizvajajo produkte z visoko dodano vrednostjo
(>45.000 EUR po zaposljenem).
• Spodbujanje štipendiranja, zlasti kadrovskega in za deficitarne
poklice, praktično usposabljanje in uvajanje vajeništva za-
pridobivanje delovnih izkušenj. (preprečevanje bega možganov).

SLABOSTI
• Regija beleži razvojni zaostanek v primerjavi z zahodnimi

regijami na področju investicij v raziskave, razvoj in inovacije.
• industrijski strukturi prevladujejo nizko oziroma nizko do

srednje tehnološke dejavnosti (ravtomobilska industrija, tekstilna
industrija), ki negativno vplivajo na stroškovno in izvozno

konkurenčnost regije.
• Ni sistematičnega pregleda nad poslovnimi conami, ni

upravljalcev poslovnih con in ni sistematične promcije in prodaje
poslovnih con.

• Lastniki zemljišč v poslovnih conah držijo zemljišče, ker ne
vedo ali bi jo prodali ali bi razvili kako novo dejavnost (špekulativni

nakupi zemljišč)

NEVARNOSTI
• Ni širitve Magna Steyr v poslovni coni Magna, ostaja

zasedenost samo 12%, ni novih zaposlitev.
• Državni prostorski načrt za mednarodno letališče Edvarda

Rusjana Maribor ni potrjen.
• Ne pride do širitev strateških poslovnih con regionalnega oz.

nacionalnega pomena.
• V regijo pridejo podjetja s ceneno proizvodnjo (»lohn«

posredniški posel) brez lastnega produkta in razvoja.
• V regijo pridejo podjetja, ki iščejo degradirana območja za

predelavo odpadkov in ki bodo dodano obremenjeala okolje v
Podravju.
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4.1.2 SWOT analiza
gospodarstva in poslovne
infrastrukture
PREDNOSTI
• Ugodna geografska lega (Maribor, Graz).
• Omrežje cestnih in železniških povezav mednarodnega
pomena.
• Mednarodno letališče Maribor.
• Prepoznavnost in podjetniška tradicija.
• Avtomobilska industrija (Magna, Impol, Talum).
• Porast delovno aktivnega prebivalstva.
• Zagotovljena in prosta zemljišča v PC.
• PC Magna pripravljena na fazo 2 in 3.
• Število podjetij (mikro in malih) v Podravju narašča.
• Ključne surovine v regiji (les, zelena energija).
• Ponudba izobraževalnih inštitucij.
• Ponudba delovne sile za potencialne investitorje.

PRILOŽNOSTI
• Geostrateški položaj (drugi tir, razvoj letališča).
• Razvoj logističnih centrov (LKW, železniški logistični center).
• Stimulativno okolje za razvoj podjetništva (start up, coworking)
• PC Magna in širitev Faza 2, 3 na 60 ha, nove zaposlitve
• Načrtovanje novih večji spalnih naselij in medgeneracijskih
centrov v regiji.
• Spodbujanje podjetij k priključitvi k obstoječim grozdom,
poslovnim mrežam, SRIPom (avtomobilski grozd, prehrambni
grozd, energetski grozd, SRIP krožno gospodarstvo,..).
• Razvoj lastnih prodajnih mrež in blagovnih znamk.
• Vključevanje v mednarodne vrednostne verige in/ali
izboljšanje položaja v mednarodnih vrednostnih verigah.
• Večja prepoznavnost regije Podravje v svetu-promocija,
aktivno trženje prostih poslovnih con.

SLABOSTI
• Omejeno obratovanje v podjetjih zaradi COVID.
• Podjetniška miselnost in kultura sta na nizki ravni, Primanjkuje

podjetniških pobud, ustvarjalnosti in inovativnosti.
• Majhno število srednjih in velikih podjetij, ki bi z visoko

dodano vrednostjo predstavljali močno gospodarsko jedro.
• Nizka produktivnost.
• Po obsegu znanstvenega talenta izraženega z številom

zaposlenih raziskovalcev na 1000 zaposlenih Podravje močno
zaostaja za razvitejšimi regijami v Sloveniji.

• Prevladujejo aktivnosti z nizko dodano vrednostjo. Posledično
neto dodana vrednost zaostaja za slovenskim povprečjem.

• Primanjkuje ustreznih pripravljenih lokacij za poslovne
dejavnosti, nekonkurenčne cene zemljišč, gradnja poslovnih

objektov je (še vedno) povezana z dolgotrajnimi in zapletenimi
postopki.

• Regija nima opredeljenih prioritet gosp. Razvoja.

NEVARNOSTI
• Gospodarska in socialna recesija v EU in nezanimanje za

poslovne cone.
• Veliki apetiti, spekulativni nakupi zemljišč in previsoke cene

m2 zemljišča.
• Selitev kapitala v države s poceni delovno silo
• Razvoj družbene infrastrukture ne bo sledil hitremu

naraščanju prebivalstva in potreb.
• Konkurenčnost EU in globalnega trga
• Nadaljnji razvoj sosednjih regij (Hrvaška, Madžarska) lahko

poveča pritisk za selitev proizvodnje iz Podravja ter pritegne
potencialne tuje neposredne investicije z zagotavljanjem boljših

pogojev.
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5.VIZIJA, STRATEŠKI CILJI
RAZVOJA IN UPRAVLJANJA
POSLOVNIH CON V
PODRAVJU
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5.1 Namen, vizija razvoja in
upravljanja poslovnih con v
Podravju
Poslovne cone v Podravju bodo bolj prepoznavne od
drugih poslovnih con v sosednjih regijah. Zgradilo se
bo sistematično trženje in upravljanje poslovnih con.
Poslovne cone se bodo v rgiji delile glede na potencial
lokacije, infrastrukture, lokalnih dobavnih verig, potreb
lokalnih skupnosti in regije. Lokalne skupnosti se morajo
dogovoriti o razdelitvi novih poslovnih con po gospodarski
dejavnostih (»vsi bi vse«).

Določitev novih poslovnih con v regiji in sodelovanje med
lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju in trženju.

Poslovne cone po gospodarskih dejavnostih

• Industrijska cona

• Prometno logistična cona

• Trgovska cona

• Cona tehnoloških dejavnosti

• Cona informacijsko komunikacijskih dejavnosti

• Cona z več gospodarskimi dejavnostmi

• Cona z neopredeljenimi gospodarskimi dejavnostmi

• Cona raznovrstnih gospodarskih dejavnosti

Regija in lokalne skupnosti bodo gospodarstvu, v okviru
svojih pristojnosti, zagotavljale čim bolj optimalne
razmere za razvito prometno, gospodarsko in komunalno
infrastrukturo. Izboljšati se mora komunalno in
infrastrukturno opremljenost obstoječih gospodarskih
con, pripraviti se mora načrte za njihovo širitev in izvedbo
novih regijskih in nacionalnih poslovnih con (velikost ene
cone vsaj 30 hektarjev z možnostjo širive za minimalno
100%).
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5.2 Cilji razvoja in upravljanja
poslovnih con v Podravju

Razvojni cilji:

• Vzpostaviti sistem, ki omogoča dolgoročno
spremljanje stanja in procesov na področju razvoja
poslovnih con v regiji ter njihovo povezovanje in
upravljanje.

• Globalna in ne le lokalna usmerjenost poslovnih con
v regiji.

• Večja prepoznavnost in boljša privlačnost ter
konkurenčnost poslovnih con s ciljem pridobivanja
(domačih in tujih) investitorjev.

• Povezovanje s subjekti inovativnega okolja.

• Spodbujanje razvoja poslovnih con, v panogah in
dejavnostih, ki so inovativne in tehnološko napredne
(industrija 4.0 in 5.0).

• Krepitev konkurenčnosti poslovnih con v regiji in
njihovo povezovanje.

Upravljavski cilji:

• Izdelati model povezovanje poslovnih con lokalnega
in medobčinskega pomena.

• Izdelati model upravljanja in trženja poslovnih con v
Podravju.

• Pripraviti smernice oz. priporočila za usmerjanje
razvojnih ukrepov na področju gospodarskega in
prostorskega razvoja za posamezne tipe poslovnih
con po dejavnostih in velikosti v Podravju.

• Predlagati rešitve za trajno in redno spremljanje in
vzdrževanje stanja podatkov poslovnih con in
subjektov inovativnega okolja v Podravju ter pripraviti
koncept aplikacije za zajem, vodenje in posodabljanje
podatkov o conah in subjektih inovativnega okolja.

•
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Naziv kazalnika Merska
enota

Ciljna vrednost

Vključitev novih podjetij v PC Hoče - Slivnica število
>5

Število novo ustvarjenih delovnih mest v PC Hoče - Slivnica število
>100

novih delovnih mest
Funkcionalna ureditev obstoječih in novih poslovnih con PC
Magna Faza 2 in Faz 3

m2 60.000

Število novo ustvarjenih delovnih mest PCMagna število
>1000

Vključitev novih podjetij v PC IC Talum število
1-3

Izgradnja nove vpadnice v PC IC Talum število
1

Število novo ustvarjenih delovnih mest v PC IC Talum število
>100

novih delovnih mest
Vključitev podjetij v PC Medobčinska Hajdina - Kidričevo število 1-2
Število novo ustvarjenih delovnih mest v PCMedobčinska
Hajdina - Kidričevo

število 20 novih delovnih mest

Vključitev podjetij v OC Kidričevo število
> 6

Število novo ustvarjenih delovnih mest v OC Kidričevo Število
>100

novih delovnih mest
Vstop MSP v razširjeno poslovno cono Faza IV. V PCMarkovci število >3
Vstop MSP v razširjeno poslovno cono Faza V. v PCMarkovci število >5

Število novo ustvarjenih delovnih mest v PCMarkovci število
>120

novih delovnih mest
Vstop MSP in VP v novo poslovno cono v PC Glinokop Ormož število 1-4
Število novo ustvarjenih delovnih mest v PC Glinokop Ormož število 100 novih delovnih mest

Vstop MSP v poslovno cono v PC Ormož število
<10

Število novo ustvarjenih delovnih mest PC Ormož število
>50

novih delovnih mest

Vključitev podjetij v PC Tovarna sladkorja Ormož število 1-2

Število novo ustvarjenih delovnih mest v PC Tovarna sladkorja
Ormož

število 50 novih delovnih mest

5.3 Kvantitativni cilji
poslovnih con v Podravju

5.3.1 Kvantitativni cilji širjenja
poslovnih con v
Podravju 2020 - 2025
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Število novo ustvarjenih delovnih mest v PC Tovarna sladkorja
Ormož

število 50 novih delovnih mest

Vstop MSP in VP v poslovno cono PC Ptuj levi breg število >5

Število novo ustvarjenih delovnih mest PC Ptuj levi breg število
>300

novih delovnih mest
Vstop MSP in VP v novo poslovno cono PC Ptuj desni breg število >5

Število novo ustvarjenih delovnih mest PC Ptuj desni breg število
>100

novih delovnih mest

Pridobiti strateškega vlagatelja PC Ptuj Mlinska število
1-2

Število novo ustvarjenih delovnih mest PC Ptuj Mlinska Število
>50

novih delovnih mest
Vstop MSP in VP v novo poslovno cono PCMedobčinska
Ptuj-Videm-Hajdina

število >5

Število novo ustvarjenih delovnih mest PCMedobčinska
Ptuj-Videm-Hajdina

število
>300

novih delovnih mest

Kvantitivani cilji temeljijo izključno na izdelavi
strategij lokacij in upravljanja poslovnih con za pet
občin: Mestna Občina Ptuj, Občina Kidričevo,
Občina Markovic, Občina Ormož in Občina Hoče-
Slivnica.
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6.GLAVNE STRATEŠKE
USMERITVE
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6.1 Nosilne podjetniško-
obrtniške panoge v Podravju

• Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil.
• Gradbeništvo.
• Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.
• Predelovalne dejavnosti.
• Gostinstvo.
• Promet in skladiščenje.

Magna Steyr d.o.o. še nima objavljenih podatkov za leto
2019. Je pa eno od nosilnih podjetij v privabljanju novih
vlagateljev v Podravje. Petindvajset največjih podjetij
povprečno zaposluje več kot 16.450 delavcev in ustvari
več kot 3.200 mio EUR letnih prihodkov. V podatke nismo
vključili števila zaposlenih in prihodkov od Magne Steyr.
Nosilno podjetje je Impol d.o.o.

Ena pomembnejših panog v regiji Podravje je
avtomobilska. Proizvajalci avtomobilov in njihovi
dobavitelji so združeni v Avtomobilski grozd Slovenije
(Automotive cluster of Slovenia oziroma ACS). Ta združuje
okoli 60 podjetij in raziskovalnih institucij, ki neposredno
zaposlujejo več kot 25.000 zaposlenih, posredno pa je od
njih odvisno okoli 150.000 delovnih mest. Letno prodajo
za 3,7 mrd oz. za desetino BDP blaga in storitev. Od tega
prestavlja približno 80 % izvoz, ki ima v skupnem
slovenskem izvozu približno 20 % delež.

Podjetja dosegajo visoke stopnje inovativnosti tudi v
globalnem merilu in so člani raziskovalnih centrov SiEVA,
ERTRAC ter lastniki več patentov. Iz Podravske regije so
nosilna podjetja: Impol, Talum in Magna Steyr.

Geostrateška lega Podravja je že zgodaj spodbudila razvoj
panoge logistike in transporta. Slovenske železnice (SŽ) so
eden od pomembnejših železniških prevoznikov tovora in
potnikov v regiji. Trenutno je v teku obsežna
modernizacija infrastrukture in voznega parka, ki bo
trajala do 2025. Liberalizacija trga je prinesla dva nova
uporabnika železniške infrastrukture, do leta 2028 pa naj
bi se to število povečalo na 10-15. Celotna investicija bo
imela pomemben vpliv na razvoj podravske regije.

Podravje ima mednarodno letališče: Mednarodno
letališče Edvarda Rusjana Maribor.

Zelene tehnologije in recikliranje je perspektivna panoga,
saj na njenem razvoju temelji prehod v krožno
gospodarstvo. V Podravju je na tem področju nosilno
podjetje Gorenje Surovina.

Panoga energije in obnovljivih virov energije je zaradi
številnih naložb med hitreje rastočimi panogami v državi.
Glavni predstavniki panoge v Podravju je Holding
slovenske elektrarne (DEM d.o.o.).

Konec leta 2016 se je v Sloveniji okoli 400 podjetij in 100
institucij znanja povezalo v osem strateških razvojno-
investicijskih partnerstev: Pametna mesta in skupnosti,
Pametne stavbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod
v krožno gospodarstvom (vodi ga Štajerska gospodarska
zbornica), Trajnostna pridelava hrane, Trajnostni turizem,
Tovarne prihodnosti, Zdravje – medicina, Mobilnost in
Razvoj materialov kot produktov. V partnerstvih družbe in
institucije sodelujejo skozi usklajevanje raziskovanja in
razvoja, souporabo zmogljivosti, razvoj človeških virov,
izmenjavo znanj in izkušenj, mreženje ter skupno
zastopanje interesov v tujini. Povezovanje, mreženje,
komplementarnost so tudi v prihodnje pomebni vidiki
razvoja gospodarstva v regiji Podravje.

Največje priložnosti za Podravje vidimo, v naslednji
perspektivi do 2027, na naslednjih področjih:

• avtomobilska panoga: mreže verig dodane vrednosti,
just in time dobava, slovenske inovacije na področju
elektromotorjev kot priložnost za nemško
avtomobilsko industrijo na poti v električno
prihodnost,

• infrastrukturna panoga: modernizacija slovenske
železniške infrastrukture (2. tir) in vzpostavitev
logistični centrov ter LKW Portov,

• zelene tehnologije: geotermalna elektrarna in
daljinsko ogrevanje, vetrne elektrarne Pohorje,

• turizem: razvoj turistične destinacije glamping
centrov v Slovenskih Goricah, razvoj aktivnega
turizma in priprav športnikov ter rekreativcev
Kidričevo – Pohorje, razvoj tematskih Outdoor in
kulturnih parkov s sodobno tehnologijo,

• start up in tehnološki parki: vzpostavitev dveh, treh
start up parkov v regiji ter tehnoloških parkov za
mlada inovativna podjetja v sodelovanu z univerzo in
razvojnimi podjetji ter inštitucijami.

• prehrambena industrija: namakalni sistem Drava,
rastlinjaki, medicinska konoplja.
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Tabela 11: Nosilne podjetniško-obrtniške panoge v Podravju, Vir: bonitete.si, podatki za leto 2018/2019

NAZIV Dejavnost PRIHODKI v
mio EUR

Delež
v%

Povprečno
število

zaposlenih
1 IMPOL d.o.o. Industrija metalnih polizdelkov 784,2

24,4%
47

2 TALUM d.d.
Kidričevo

Proizvodnja primarnega aluminija in
proizvodov iz aluminija

329,8
10,3%

1.108

3 POŠTA SLOVENIJE
d.o.o.

Poštne storitve 238,9
7,4%

5.450

4 PERUTNINA Ptuj
d.o.o.

Proizvodnja izdelkov iz piščančjega
mesa

181,1
5,6%

1435

5 BOXMARK LEATHER
d.o.o.

Proizvajalec in predelovalec usnjenih
izdelkov

147,1
4,6%

1.468

6 ADK d.o.o. Proizvodnja zahtevnih jeklenih
konstrukcij

127,7
4,0%

648

7 PALFINGER d.o.o. Razvoj in proizvodnja dvigal 121,1
3,8%

680

8 ENERGIJA PLUS
d.o.o.

Prodaja električne energije 113,5
3,5%

70

9 CONTINENTAL
ADRIA d.o.o.

Veleprodaja in prodaja pnevmatik 92,9
2,9%

34

10 FARMADENT d.o.o. Veleprodaja za oskrbo zdravstva 92,1
2,9%

65

11 ELEKTRO Maribor
d.d.

Distribucija električne energije 85,4
2,7%

811

12 SUROVINA d.o.o. Predelava odpadkov 83,1
2,6%

338

13 PALOMA d.d. Proizvodnja higienskih papirjev 80,4
2,5%

515

14 IMPOL PCP D.O.O. Stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija

75,9
2,4%

430

15 WEILER ABRASIVES
d.o.o.

Umetni brusi in nekovine 73,8
2,3%

752

16 SILKEM proizvodnja
zeolitov d.o.o.

proizvajalec specialnih materialov na
področju zeolitov, silikatov, specialnih
glinic in boehmitov.

73,5
2,3%

231

17 STARKOM d.o.o. Podvozja vozil, proizvodnja delov za
vozila

72,9
2,3%

309

18 DEM d.o.o. Produkcija električne energije,
hidroelektrarne

67,7
2,1%

228

19 TBP d.d. Proizvodnja bovdenov, avtomobilska
industrija

63,8
2,0%

885

20 IMPOL FT D.O.O. Folije in trakovi, proizvodnja 61,4
1,9%

262

21 ŠTA JERSKI AVTO
DOM D.O.O.

Prodaja novih in rabljenih vozil, servis 52,2
1,6%

73

22 Walstead Leykam
tiskarna d.o.o.

Tiskarna 50,7
1,6%

102

23 MELTAL IS d.o.o. Odkup, predelava in prodaja odpadnih
barvnih kovin

60,9
1,9%

92

24 GEBERIT
PROIZVODNJA
D.O.O.

Proizvodnja sanitarnih proizvodov 43,3
1,3%

268

25 LEDINEK
ENGINEERING
D.O.O.

Lesnoobdelovalni inženiring 42,9
1,3%

157

100%3.216,3 16.4583.216,3SKUPAJ
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6.2 Smernice za zapolnitev
poslovnih con v Podravju
Tabela 12: Smernice za zapolnitev Poslovne cone Hoče – Slivnica

Ime
smernice

PC Podravje

Oznaka
smernice

S1

Opis smernic

� Priprava poslovnih con na razširitve (nove vpadnica in krožišča ter
komunalna infrastruktura).

� Načrtovanje novih poslovnih con regionalnega in nacionalnega pomena
(minimalno 30 hektarjev z možnostjo širitve za 100%).

� Razgovori z lastniki zemljišč poslovnih con o njihovi nameri (lastna potreba
za širitev, odprodaja, pogoji, razvoj novih produktov, partnerstvo, itd).

� Narediti nabor želenih dejavnosti, ki bi bila zanimiva oziroma je zahtevana
za vsako poslovno cono.

� Pripraviti hiter pregled in oceno stanja poslovnih con v drugih občinah
Podravja, ki niso bile vključene v projekt Innovative Location.

� Sistematični pristop k iskanju novih valgateljev (domačih in tujih) za vstop v
poslovne cone v Podravju. (investitorji, ki zagotavljajo komplementarnost in
nadgrajevanje vrednostne verige obstoječih podjetij v PC, nova podjetja s
produkcijo višje dodane vrednosti).

� Potrebno biti pozoren pri umeščanju novih dejavnosti v prostor in omejitev,
ki se nanašajo na okoljske vplive.

Za nove vlagatelje:
Možnost investiranja v poslovnih conah v Podravju da, vendar Sistematično in
selektivno.
Modeli vstopa novega investitorja v PC so lahko različni:
� Prodaja zemljišča ali najem.
� Pri komplementarnosti je možno partnersko povezovanje.

Cilji
� Vzpodbujanje programov in investicij z višjo dodano vrednostjo.
� Diverzifikacija programov iz segmenta kovinske predelovalne industrije.
� Komplementarnost programov in ustvarjanje verig vrednosti na področju

avtomobilske industrije (PC Magna, Talum , Impol, TBP).
� Komunalna ureditev razširjenih in novih poslovnih con (pridobitev EU

subvencij).

Pričakovani
rezultati

� Širjenje in diverzifikacija obstoječih programov podjetij.
� Pritegniti nove investitorje, ki bodo zagotavljala komplementarnost.
� Nove zaposlitve.
� EU subvencije za komunalno opremljanje poslovnih con.

Ključne
aktivnosti

� Predstavitev con v Podravju na mednarodnih sejemskih nastopih (SPIRIT,
MRA, ZRS Bistra, ŠGZ, OOZ Maribor).

� Izdelava marketinških orodij (promo filmi o regiji in poslovnih conah,
predstavitev ključnih podjetij v regiji, dobavnih verig).

� Sodelovanje z regijsko vstopno točko One–Stop-Shop za tuje in domače
investitorje (MRA; ZRS Bistra in SPRIT).

in
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PRIMER REŠITVE NOVIH PROGRAMOV
V PC: projekt TIR TRUCK PARK

Slika 17: Prikaz ureditve varovanega parkirišča

Izgradnja varnega in varovanega parkirišča za tovorna
vozila v regiji Podravje (minimalno dva).

Celotno parkirišče je osvetljeno, ograjeno, varovano z
alarmom in pod videonadzorom. Parkirišče bi imelo redne
obhode varnostne službe. Voznikom tovornih vozil bo
omogočeno cenovno ugodno in predvsem varno
parkiranje, z dodatno ponudbo sanitarnih prostorov,
prostora za počitek, tušev ter kantine, kjer bodo
nameščeni avtomati s pijačo, prigrizki ter kavomat. Na
območju varovanih parkirišč je prav tako wi-fi točka.

Predvideno je do 120-200 parkirnih mest (odvisno od
potreb). Zagotovljena bi bila varna in varovana parkrišča
na jedrnem omrežju TEN-T koridorju. Prednostna naloga
projekta je zagotavljanje trajnostnega in učinkovitega
sistema parkiranja na dolgi rok, s podpiranjem inovacij in
novih tehnologij.

Okvirna vrednost projekta: 3,5-5,0 mio EUR

Potrebna velikost zemljišča: do 5 ha

Možnost nadgradnje: motel, pralnica in servis za tovorna
vozila (dodatnih 3 ha zemljišča)
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PRIMER REŠITVE NOVIH PROGRAMOV
V PC 2: Logistični center

Slika 18: Predlog lokacije LKW Port na odseku Avtocesta A1 (Maribor – Ljubljana)

V okviru projekta TRILOG se je izdelala idejna študija
logističnega centra/parka, ki bi bil umeščen na eni izmed
evidentiranih lokacij znotraj projekta (ob avtocesti v
Podravju).

Naziv projekta: LKW TRILOG PORT

STORITVE • Bankomat • Telefon • 24 urna Restavracija /
Sedeži: 100 • Snack bar osvežilno pijačo • Pekarna • Bistro
• Bencinski servis shop: 24 • Trgovina • Sanitarije število:
12 Moških/10 Ženskih • Sanitarije za invalide • Tuš, število,
taksa, itd: 12 / 2, 50 € • Previjalnice • Motel, 100 postelj •
Pralni in sušilni stroji / številka: 3 • Otroško igrišče • Fax •
Kopirni stroj • Internet Terminal • Online Banking •
Televizija • Zabava, rekreacija dvorana, itd • Menjalnica

SERVISNA DEJAVNOST • Mehanična delavnica za
tovornjake • Vulkanizer

OSNOVNA INFRASTRUKTURA • 10 hektarjev komunalno
urejenih površin • Ob avtocesti, dostop direktno iz
avtoceste • Varovana parkirišča za LKW / številka 119 •
Nevarovana parkirišča za LKW / številka 328 (v prvi fazi
100) • Rampe za prekladanje blaga • Varovana skladišča
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PRIMER REŠITVE: ŠIRJENJE
NADALJNJIH FAZ V PC MAGNA
Izgradnja varnega in varovanega parkirišča za tovorna
vozila v PC Hoče - Slivnica.

Celotno parkirišče je osvetljeno, ograjeno, varovano z
alarmom in pod videonadzorom. Parkirišče bi imelo redne
obhode varnostne službe. Voznikom tovornih vozil bo
omogočeno cenovno ugodno in predvsem varno
parkiranje, z dodatno ponudbo sanitarnih prostorov,
prostora za počitek, tušev ter kantine, kjer bodo
nameščeni avtomati s pijačo, prigrizki ter kavomat. Na
območju varovanih parkirišč je prav tako wi-fi točka.

Predvideno je do 200 parkirnih mest. Zagotovljena bi bila
varna in varovana parkrišča na jedrnem omrežju TEN-T
koridorju. Prednostna naloga projekta je zagotavljanje
trajnostnega in učinkovitega sistema parkiranja na dolgi
rok, s podpiranjem inovacij in novih tehnologij.

Okvirna vrednost projekta: 5,0 mio EUR

Potrebna velikost zemljišča: do 5 ha

Možnost nadgradnje: motel, pralnica in servis za tovorna
vozila (dodatnih 3 ha zemljišča)

Slika 19: Lokacije PC Magna v velikosti 100 hektarjev
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Slika 20: Prikaz vseh faz širitev PC Magna
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Primer rešitve 2: Logistični center
Hoče - Slivnica

Slika 21: Predlog lokacije LKW Port na odseku Avtocesta A1 (Maribor – Ljubljana)

V okviru projekta TRILOG se je izdelala idejna študija
logističnega centra/parka, ki bi bil umeščen na eni izmed
evidentiranih lokacij znotraj projekta (ob avtocesti v
Podravju).

Naziv projekta: LKW TRILOG PORT

STORITVE • Bankomat • Telefon • 24 urna Restavracija /
Sedeži: 100 • Snack bar osvežilno pijačo • Pekarna • Bistro
• Bencinski servis shop: 24 • Trgovina • Sanitarije število:
12 Moških/10 Ženskih • Sanitarije za invalide • Tuš, število,
taksa, itd: 12 / 2, 50 € • Previjalnice • Motel, 100 postelj •
Pralni in sušilni stroji / številka: 3 • Otroško igrišče • Fax •
Kopirni stroj • Internet Terminal • Online Banking •
Televizija • Zabava, rekreacija dvorana, itd • Menjalnica

SERVISNA DEJAVNOST • Mehanična delavnica za
tovornjake • Vulkanizer

OSNOVNA INFRASTRUKTURA • 10 hektarjev komunalno
urejenih površin • Ob avtocesti, dostop direktno iz
avtoceste • Varovana parkirišča za LKW / številka 119 •
Nevarovana parkirišča za LKW / številka 328 (v prvi fazi
100) • Rampe za prekladanje blaga • Varovana skladišča
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6.3 Smernice za upravljanje
poslovnih con v Podravju
Tabela 13: Smernice za upravljanje poslovnih con v Podravju

Ime smernice Upravljanje poslovnih con v Podravju
Oznaka
smernice

S2

Opis smernic

� > 1100 ha poslovnih con v Podravju.
� > 500 ha prostih poslovnih con.
� Možne širitve v obstoječih poslovnih conah.
� Upravljalci poslovne cone PC Magna je Magna Styer d.o.o., IC Talum je Talum d.d. in

Poslovna cona Tezno Maribor je Zavod Poslovno proizvodna cona Tezno.
� Večina poslovnih con v Podravju trenutno nima upravljalca.

Modeli upravljanja:
� Strokovna oseba ali institucija (podjetje ali neprofitna organizacija).
� Pomembno je predvsem, da ta oseba zelo dobro pozna notranje okolje poslovne

cone in ima kompetence s področja managemeta v najširšem pomenu besede
(vodenje, upravljanje, planirane in kontroliranje).

� Vzdrževanje ceste, javno razsvetljavo, kanalizacijo, vodovod, plin v poslovnih conah
vzdržujejo koncesionarji, javna podjetja, dobavitelji plina, itd.

Cilji
� Izvajanje upravljanja poslovnih con s sistematičnim pristopom.
� Povezovanje poslovnih con in enotni upravljalec (predsem poslovne cone lokalnega

in medobčinskega pomena) ali več poslovnih con v eni občini (Ormož, Ptuj).
� Institucionaliziran upravljavec poslovnih con.
� Priprava različnih modelov upravljanja.
� Vzpostaviti učinkovit in transparenten procesni model upravljanja con.
� Upravljalce poslovnih con povezati z regijsko vstopno točko za nove investitorje.

Pričakovani
rezultati

� Razviti model e-upravljanja in hitrega pretoka vhodnih in izhodnih informacij.
� Produktivno sodelovanje z regijsko točko za upravljanje poslovnih con.
� Vzpostaviti aktivni pristop k promociji in prodaji poslovnih con.
� Pomoč pri razvoju, načrtovanju, definiranju in vzpostavitvi novih poslovnih con.

Ključne
aktivnosti

� Razviti model razvoja, promocije, prodaje in upravljanja poslovnih con.
� Izdelava marketinških orodij (predstavitveni promo filmi za poslovne cone).
� Sodelovanje s regijsko točko za upravljanje poslovnih con.
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Predlagan dinamičen model
upravljanja poslovnih con v Podravju

Pretok informacij v procesu dinamičnega modela upravljanja poslovnih con v Podravju

Slika 22: Predlagan dinamičen model upravljanja poslovnih con v Podravju
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6.4 Smernice za razvoj in
širitev strateških poslovnih
con v Podravju (načrti)
Tabela 14: Razvoj novih strateških poslovnih con v Podravju

Ime smernice Razvoj novih strateških poslovnih con v Podravju
Oznaka
smernice

S3

Opis smernic

PC Hoče - Slivnica
� Občina namerava urediti poslovno cono s komunalno ureditvijo in jo pripraviti za

vstop novih investitorjev. Prostih površin je 35 hektarjev.
PC Magna
� 90 ha nezasedenih površin.
� Širitev za Fazo 2 in 3.
PC Obrtna cona Kidričevo
� Občina namerava urediti poslovno cono s komunalno ureditvijo in jo pripraviti za

vstop novih investitorjev (26 hektarjev za nove vlagatelje).
PC Glinokop Ormož in Tovarna sladkorja Ormož
� PC Glinokop je poslovna cona z velikostjo 67 hektarjev in ima velik potencial za

strateške vlagatelje.
� PC Tovarna Sladkorja ima strateško lego ob železnici in reki Dravi in je v velikosti 22

hektarjev.
PC Medobčinska poslovna cona Ptuj-Videm-Hajdina
� Občine nameravajo urediti skupno meobčinsko poslovno cono s komunalno

ureditvijo in jo pripraviti za vstop novih investitorjev. Poslovna cona lahko ima
nacionalni pomen. Velikost 100 hektarjev.

Za razvojno načrtovanje dodatnih novih strateških poslovnih con (regionalnih, nacionalnih)
je potrebno opraviti še razgovore z ostalimi občinami v Podravju in oceniti povpraševanje
na trgu.

Cilji
� Pridobitev subvencije za komunalno ureditev poslovnih con.
� Izbrati primerno dejavnost poslovnih con in določiti njihov pomen.
� Spremljanje povpraševanja na trgu in potreb novih vlagateljev.
� Spremljanje programov in predlaganih vsebin za nove poslovne cone.
� Odkup zemljišč v poslovnih conah pred načrtovanimi posegi (lokalne skupnosti,

sklad RS).
� Določitev primernih cenovnih politik prodaje zemljišč in obračuna komunalnih

prispevkov v strateških poslovnih conah.

Pričakovani
rezultati

� Pridobitev subvencije za komunalno ureditev PC.
� Širjenje zgoraj navedenih poslovnih con PC v Podravju za >250 hektarjev do leta

2025.

Ključne
aktivnosti

� Sistematičen pristop k razvoju novih poslovnih con.
� Izbor primerne lokacije za širitev ali za novo poslovno cono.
� Določitev kratkoročnih (2020-2023), srednjeročnih (2022-2025) in dolgoročnih

2025+, planov za nove poslovne cone v Podravju.
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PRIMER ŠIRITEV OBSTOJEČIH ALI NOVIH
POSLOVNIH CON V PODRAVJU
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Poslovna cona Hoče – Slivnica

Slika 23: Območje širjenja poslovne cone Hoče - Slivnica

Investitor Občina Hoče – Slivnica želi izgraditi južni cestni
dostop v obstoječo industrijsko cono.

Industrijska cona v Hočah ima zgolj en dostop, iz severne
smeri, iz regionalne ceste Hoče – Letališče R2 450 kljub
temu, da je že ob izgradnji regionalne cesti R2 430 bil v
križišču izveden tudi nastavek za ureditev dostopne ceste
v industrijsko cono tudi iz južne strani.

Zaradi samo enega cestnega dostopa v industrijsko cono
prihaja do zastojev že v Hočkem križišču in na regionalni
cesti. Z izvedbo dostopa tudi iz južne strani bo prišlo do
boljšega pretoka prometa znotraj same cone kot tudi
širše.

Gradnja je razdeljena v tri faze:

I. faza: Novogradnja med R2-430/0381 in JP 880522 v
dolžini 470m.

II. Faza: Ureditev oz. rekonstrukcija JP 880522 v dolžini
1012m ter izgradnja krožnega križišča K2 z novima
krakoma.

III. Faza: Preureditev križišča med R2-450/1404 in JP
880522 iz križišča z levimi zavijalci v krožno križišče K1.
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Obrtno poslovna cona Kidričevo

Slika 24: prikaz nove OC Kidričevo in novim vhodom v IC Talum

Ureditev, dograditev oz. razširitev obstoječe IC Talum z
novo poslovno Obrtno cono Kidričevo in vso
infrastrukturo, potrebno za delovanje cone. Kar pomeni,
da je potrebno izgraditi celotno komunalno, prometno,
elektroenergetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo,
vključno obojestranskimi priključki na državno cesto.

Glavni cilji investicije:

• dograditev oz. razširitev obstoječe industrijske cone
Kidričevo z vso infrastrukturo, v skupni površini 29,2
ha (25,7 ha prostih površin za MSP-je in 3,5 ha
infrastrukturnega dela operacije),

• ustvarjanje pogojev za vključitev MSP podjetij v OC
Kidričevo,

• nove zaposlitve v regiji,

• pritegniti domače in tuje investitorje, ki imajo
dejavnost storitev z višjo dodano vrednostjo,

• ureditev obrtne cone s statusom regijskega in
nacionalnega pomena.
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Medobčinska poslovno logistična
cona

Slika 25: prikaz skupne Medobčinske poslovno logistične cone

• Medobčinska poslovna-logistična cona (tromeja
občin Hajdina, Videm in Ptuj).

• 100 ha velika poslovna cona.
• Odlična lokacija (ob avtocesti).
• Lastniki zemljišč so mešani, kar pomeni da bi bilo

potrebno odkupiti lastništvo zemljišč (lokalne
skupnosti, sklad RS).

• Poslovno cono bi bilo potrebno vzpostaviti do konca
leta 2025.

• Cena zemljišč ne bi smela presegati 30 EUR na m2
komunalno urejenega zemljišča.

Podatki o lastniku:
• Hajdina: 17 ha RS/SKGZ, 4 ha privatni lastniki
• Ptuj: 13 ha privatni lastniki
• Videm: 29 ha RS/SKGZ, Občina Videm 1 ha, 31 ha

privatni lastniki
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6.5 Razvoj inovativnega in
trajnostno naravnanega okolja
za zagonska podjetja
Tabela 15: Tehnološki parki in Start up centri za inovativna podjetja v Podravju

Ime smernice Tehnološki parki in Start up centri za inovativna podjetja v Podravju
Oznaka
smernice

S4

Opis smernic

� Mladi inovativni podjetniki nimajo kreativnih prostorov.
� Smiselno bi bilo pristopiti k razvoju dveh ali treh tehnoloških parkov za mlada

inovativna podjetja in start-up podjetja.
� Za ta name poiskati primeren prostor v velikosti 3x 500-1000 m2 (20 pisarn po 20

m2 in skupni prostori ter mini RR laboratoriji).
� Usmeritve v nove tehnologije, ki bodo komplementarne s sedanjimi podjetji v regiji.
� Povezava z inštitucijami in univerzami.
� Mreženje s podjetji.
� Pritegniti poslovne angele, investitorje, semenski kapital.
� Usmeritev mladih inovativnih podjetij k razvoju novih produktov.

Predlagana področja delovanja: Avtomatizacija, Digitalni mediji, Industrijske tehnologije,
Informacijske in komunikacijske tehnologije, Informatika/Telekomunikacije, Kreativne
industrije, Okolje in energetika, Živilsko-prehrambena industrija.

Cilji
� Poiskati primerne lokacije za tehnološki park.
� Izdelati idejno zasnovo parka (predlog brownfield investicij).
� Poiskati primeren razpis za obnovo objekta in programov (mentorstvo) ter

promocijo novih podjetij.
� Vzpostaviti mreženje s potencialnimi vlagatelji.

Pričakovani
rezultati

� Ustvariti sodobno tehnološko skupnost za inovativna podjetja.
� Pomagati nosilcem regionalnega razvoja pri razvoju njihovih produktov.
� 3 x 20 inkubiranih podjetij za 24 mesecev.
� Nove zaposlitve v regiji.
� Preboj, prepoznavnost in dobro ime regije.

Ključne
aktivnosti

� Poiskati primere dobrih praks.
� Razviti model delovanja tehnoloških parkov in medsebojno sodelovanje med njimi.
� Pritegniti k sodelovanju nosilna podjetja v regiji za mentorstvo in sovlaganja.
� Pregledati možne prijave in EU subvencije za obnovo in programe tehnološkega

parka.
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Primer coworking prostorov

Slika 26: Primer poslovnega inkubatorja in coworking prostorov, vir: Regus



69

7. MARKETING IN TRŽENJE
POSLOVNIH CON V
PODRAVJU
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7.1 Izgradnja dobrega imena
“Image building” za pridobitev
novih poslovnih partnerjev v
Podravje
1. Korak: KJE SMO SEDAJ?

Instrumenti za analizo podobe občine kot ustrezne lokacije za nove investitorje

MATRIKA FAKTORJEV

Brezposelnost je bila v maju 2020 v Podravju 11%,
medtem ko je v Sloveniji bilo povprečje 9,3%. Delovno
aktivnih v letu 2019 je v Podarvju bilo 59,6%, medtem ko
jih je na ravni Slovenije 64,5%. Prihodek podjetij na
prebivalca je v Podravju 38.000 EUR, medtem ko na ravni
Slovenije znaša 56.000 EUR. Število podjetij na 1000
prebivalcev je v Podravju 82, na slovenski ravni pa 96.
Povprečna mesečna bruto plača je v Podravju znašala
1.544 EUR, na slovenski ravni pa 1.681 EUR. Število
študentov na 1000 prebivalcev je v Podravju bilo 31, na
slovenski ravni pa 37.
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Ugotovimo lahko, da je regija Podravje dobro
pozicioniranja v nad slovenskim povprečjem glede na
brezposelnost.

Splošne ugotovitve obstoječe podobe regije Podravja:

• Aktualno stanje matrike primerjave faktorjev na ravni
Podravja in Slovenije je zadovoljivo.

• Geostrateška lokacija (ob železnici in avtocesti ter
mednarodno letališče), za nove vlagatelje, je zelo dobra.

• Univerzitetno sredičšein emstna središča (Ptuj, Ormož,
Lenart).

• Za novo zaposlene dobri pogoji bivanja (vrtci, OŠ, gozd,
prosti čas, Pohorje, Ptuj, Slovenske Gorice, Haloze).

• V regiji se čuti močan pridih podjetništva.

• Novo strateško podjetje je Magna Steyr, ki se bo razvijalo
tudi v prihodnje in na novo zaposlovalo > 1000 oseb.

• Možnosti so za komplementarnost in sodelovanje z
obstoječimi podjetij in v ustvarjanju verige dodane vrednosti.

• Lokalne skupnosti delajo dobro in si prizadevajo k
razvoju podjetništva in novih poslovnih con.

• Dobro ime poslovnih con se sliši čez meje, kar je
pomembno za vstop resnih vlagateljev.

• Možnosti za širitev PC je dovolj.

• Ni sistema prodaje poslovnih con in razvoja vsebin v
poslovnih conah.

• Postopki širjenja so dolgotrajni.

• Veliko je špekulativnih lastnikov zemljišč v poslovnih
conah.

• Od 520 hektarjev prostih zemljišč v poslovnih conah v
Podravju je veliko nefunkcionalnih ali rezerviranih za
širitev obstoječih podjetij v poslovnih conah.

Podravje ima zelo primerne pogoje za nadaljnjo rast
gospodarstva in razvoja turizma. Prav tako pa za
priseljevanje mladih družin in novo zaposlenih
oseb.

-
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2. Korak: KAM GREMO?

*2025

Do leta 2025 je cilj povečanja števila podjetij v
Podravju in nova zaposlovanja. Iz tega naslova pa
zmanjšanja brezposelnosti in povečanja števila
delovno aktivnih. Prav tako pa poskrbeti za razvoj
mladih podjetnikov in socialnih podjetij.

Opredelitev ciljnih kazalnikov in smernic razvoja dobrega imena občine in poslovnih con

MATRIKA FAKTORJEV

Aktualno stanje Ciljno stanje*
Brezposelnost 11,2% � 8,8% (na 1000 prebivalcev) 21 18
Delovno aktivni 59,6% � 64,5% (na 1000 prebivalcev) 192 208
Prihodek na prebivalca (v 1.000.000 EUR) 37,80 38,56
Število podjetij (v 1000) 26,45 27,24
Prihodek podjetij (v 1.000.000.000 EUR) 12,17 12,41
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 31 33
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7.2 Tržno-komunikacijska
orodja za promocijo lokacij
poslovnih con
3. Korak: KAKO PRIDEMO TJA?

BLAGOVNA ZNAMKA:

PODRAVJE geostrateška lokacija, univerzitetno središče,
kvaliteta bivanja, kvalitetna delovna sila.

Podravje je del največje slovenske pokrajine – Štajerske.
Prestolnica in hkrati gospodarsko središče je Maribor, kjer
se križata dva pomembna vseevropska prometna koridorja.
Optimalna strateška lokacija omogoča neposredno
dostopnost vseh ključnih evropskih tržišč.

Univerzitetna regija s specializiranimi fakultetami, odlično
znanje tujih jezikov in bogata industrijska tradicija
zagotavljajo visoko usposobljene strokovnjake različnih
področij. Regija, znana po optimizmu, veselih in vztrajnih
ljudeh, beleži rast majhnih in srednje velikih podjetij, ki
postajajo pomembno gonilo razvoja.

Ob bogati kulturni dediščini in številnih naravnih danostih
Podravja je kakovost bivanja na visokem nivoju, pestrosti
doživetij, ki jih ponuja, pa se ne da upreti.

V podravju je več hitrorastočih poslovnih con z uspešnimi
podjetji ter velikim dodatnim potencialom za širitev in
sprejem novih strateških vlagateljev. Gospodarstvo se iz leta
v leto krepi in dosega boljše kazalnike.

Krepitev blagovne znamke Podravje naj poteka v
smeri zagotavljanja kvalitetnega bivanja in
preživljanja prostega časa (Pohorje) z veliko zelenih in
gozdnih površin za vse obstoječe in novo zaposlene v
poslovnih conah, ki bodo izbrali Podravje za svojo
novo življenjsko okolje.

Slika 27: Marketinški mix za izboljšanje dobrega imena
občine in lokacij

Orodja za dvig dobrega imena

MATRIKA UKREPOV

BLAGOVNA ZNAMKA OGLAŠEVANJE,
PROMOCIJA

MREŽA
SOCIALNIH
STIKOV

DOMAČI IN TUJI MEDIJI ONE STOP SHOP
Regijska točka za

vlagatelje
� Položaj

blagovne
znamke

� Osebnost
znamke

� Izvedba
blagovne
znamke

� Pripovedovanje
zgodb

� Spletna
stran
občine

� video
marketing

� SEO
� Google

Add
� HD film

� Obstoječa
podjetja

� Občina
� Posamezniki
� linkedin
� twitter

� Tiskani mediji
(Štajerski Tednik,
Večer, Finance,
Glas gospodarstva,
gospodarski izzivi

� Radio (Radio Ptuj,
Radio City, Radio 1,
Radio Center,
Radio Prlek, Radio
Maribor, Radio NET
FM idr.)

� Televizija (Ptujska
televizija, SIP TV,
RTV Maribor, BK
TV, NET TV, KTV
Ormož idr.)

� Vstopna točka za
investitorje v
regiji (nova
investicija oz.
širitev).
Promocija in
prodaja.
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Prepoznavnost po uspešnih tujih
vlagateljih v Podravju
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OGLAŠEVANJE, PROMOCIJA:

Oglaševati je potrebno ključne regionalne in nacionalne
lokacijo poslovnih con v Podravju, kot v manjši meri
posamezne lokacije lokalnih in medobčinskih poslovnih con.
Smiselno je širjenje dobrega imena tako v Sloveniji kot v
tujini.

Potencialni vlagatelji so vsa tista slovenska in tuja
podjetja, ki:

• potrebujejo nova zemljišča za svojo širitev, diverzifikacijo
ali zagon podjetja,

• je lokacija poslovnih con v Podravju privlačnejša od
drugih potencialnih lokacij poslovnih con v Sloveniji in tujini,
ki jih imajo v ožjem izboru potencialni vlagatelji,

• je Slovenija, regija, Občina ožji izbor za potencialne
vlagatelje,

• jim predstavljajo obstoječa podjetja v Podravju, občini,
verigo dodane vrednosti, komplementarnost itd,

• imajo za osnovno dejavnost transport, logistiko,
predelovalno industrijo, zelene tehnologije, prehrambeno
industrijo in dosegajo izdelki višji dodano vrednost.

• Dejavnosti, ki ne obremenjuje prekomerno okolja
(podtalnica, zrak, PM10, PM2,5).

Način širjenja dobrega imena in predlagane
aktivnosti:

• SEO spletnih strani občin, innovativelocation,

• GoogleAdd (lokacija primerna za nova vlaganja, lokacija
za transport in logistiko, lokacija za zelene tehnologije),

• izdelava dobrih video vsebin (HD predstavitveni promo
video 45 s),

• predstavitev poslovnih con in regije na spletni strani
www.innovativelocation.eu,

• predstavitev na nepremičninskih, logističnih sejmih v
Evropi (Nemčija, Švica, Avstrija) preko SPIRIT, ZRS Bistra Ptuj,
MRA,

• sodelovanje in predstavitev preko konzulatov,
gospodarskih predstavništev v tujini,

• širjenje dobrega imena preko obstoječih podjetij in
njihovih dobaviteljev (napis na dopisnem listu in računu
»Podravje, mesto priložnosti ali Podravje, lokacija za Vas ali
»Podravje, Vaš partner”, banner na vsaki spletni strani
podjetja (innovativelocation).

Slika 28: Socialna mreža za izboljšanje prepoznavnosti lokacije in dobrega imena

MREŽA SOCIALNIH STIKOV:

• strokovna uporaba socialnih medijev (twitter, linkedin) s
sistematičnimi in strokovnimi objavami,

• poslovni partnerji obstoječih podjetij v Podravju, njihove
povezave s tujino (kupci, dobavitelji, pripravi se spisek
potencialnih vlagateljev),

• poslovni partnerji v regiji in navezave (kupci, dobavitelji,
pripravi se spisek vseh potencialnih vlagateljev),

• MRA, ZRS Bistra Ptuj in avstrijski partnerji pri projektu
Innovative Location (socialna mreža),

• Štajerska gospodarska zbornica, SPIRIT, OZS,

• Predstavništva v tujini, poslovni klubi, manager klubi …

DOMAČI IN TUJI MEDIJI:

• s pomočjo medijev krepiti prepoznavnost lokacij, kot
primernih z dobro strateško lego, kvalitetnim okoljem za
bivanje,

• pripraviti medijska PR sporočila in jih objaviti 2 do 4 krat
na leto (nova cona EU sredstva, prvo podjetje v novi coni,
sejemski nastop, pomoč občine podjetjem,
subvencioniranja, itd),

• v sklopu regije objaviti 2x na leto v tujih strokovnih
tiskanih medijih (preko OZS, GZS, ŠGZ ali konzulatov izbrati
primeren časnik v južni Nemčiji in za Avstrijo) zakaj
investirati v Podravje, poslovne priložnosti Podravja,
geostrateška lega, kvalitetna delovna sila,

• poiskati primerne spletne kanale komuniciranja in objav
v tujini (finanznachrichten.de, handelsblatt.com …).
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Slika 29: Domači mediji za krepitev dobrega imena
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ONE STOP SHOP (regijska točka za vlagatelje):

Regijska točka bo prav tako poskrbela za dvig dobrega
imena regije in si prizadevala tako preko socialnih mrež,
sejemskimi nastopi in direktnimi predstavitvami, krepiti
vrednost Podravja v očeh novih potencialnih domačih in
tujih vlagateljev.

Storitve:

• poslovne cone (greenfield, brownfield)

• start-up

• poslovne priložnosti

Poslovne cone (Greenfield, Brownfield)

• posredovanje informacij lokalnim in tujim vlagateljem o
prostih zemljiščih v poslovnih conah, prostih objektih,
možnih virih financiranja, nepovratnih sredstvih EU in
informacij o drugih poslovnih priložnostih,

• poslovne storitve za tuje vlagatelje, kot pomoč pri zagonu
podjetja v Sloveniji ter povezovanja z mrežami znanja,
organizacijami in inštitucijami,

• pomoč lokalnim skupnostim pri načrtovanju novih
poslovnih con, razvojnega koncepta in upravljanja,

• svetovanje lastnikom zemljišč v poslovnih conah pri
načrtovanju lastnega posla, iskanju strateških partnerjev
oziroma kupcev.

Start-up

• svetovanje pri iskanju strateških partnerjev za razvojne
projekte start-upov,

• svetovanje pri pridobivanju nepovratnih sredstev in
semenskega kapitala,

• svetovanje pri razvoju novih produktov in plasiranju na
trg,

• svetovanje pri promociji in brandiranju.

Poslovne priložnosti

• svetovanje lastnikom strateških regijskih projektov pri
realizaciji,

• svetovanje pri iskanju strateških partnerjev za poslovne
priložnosti,

svetovanje pri pridobivanju nepovratnih sredstev in virov
financiranja.

Slika 30: ONE STOP SHOP
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8.UKREPI IN TVEGANJA ZA
DOSEGANJE CILJA S
TERMINSKIM PLANOM
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8.1 Ukrepi za pritegnitev novih
vlagateljev v Podravje
(Greenfield in Brownfield
investicije)
Tabela 16: Ukrepi za pritegnitev novih vlagateljev v Podravje

Ime ukrepa Pridobitev novih vlagateljev v Podravje
Oznaka
ukrepa

U1

Opis ukrepa
Pritegniti nove vlagateljev, ki bodo ustvarjali višjo dodano vrednost na zaposlenega,
vlagali v RR in razvijali lastne produkte.
Ciljna skupina so podjetja iz kovinsko-predelovalne industrije, strojegradnje, logistična
podjetja in podjetja, ki razvijajo zelene tehnologije ter avtomobilska industrija.

Cilji
� Za posamezne poslovne cone, z lastniki zemljišč in upravljalcem, oblikovati ciljno

skupino vlagateljev.
� Za vsako poslovno cono v regiji določiti njen pomen in določiti potencialne

vlagatelje ter prednosti poslovn cene.
� Zagotoviti dovolj funkcionalnih zemljišč (komunalno opremljena poslovna cona –

primarni vodi) v poslovnih conah za hitrejši vstop novih investitorjev.

Pričakovani
rezultati

� V PC v Podravju pritegniti >50 MSP in VP do konca leta 2025. Iščejo se podjetja s
komplementarnimi dejavnostmi, avtomobilska industrija, strojegradnja, zelene
tehnologije in RR dejavnost, transport in logistika, kovinsko predelovalna
dejavnost.

� V PC v Podravju zaposliti <2500 oseb do konca leta 2025.

Ključne
aktivnosti

� Predstaviti skupno ponudbo Podravja in prostih PC in geostrateško lokacijo. (HD
predstavitveni promo film).

� Povezati se z razvijalci logistično-poslovnih con v Nemčiji, ki iščejo lokacije od 3 do
5 ha, po celi Evropi. (kupijo, razvijejo projekt za znanega najemnika-podjetje,
zgradijo, oddajo v dolgoročni najem).

� Aktivno sodelovati z regijsko točko za iskanje in pomoč vlagateljem. (ZRS Bistra,
MRA, SPIRIT, ŠGZ, OZS).

� Vključiti se v portal www.innovativelocation.eu.
� Izoblikovati poslovne priložnosti z lastniki zemljišč v poslovnih conah, razviti

produkt, poiskati EU sredstva, ugodne dolžniške vire financiranja, potencialne
vlagatelje, poslovne partnerje.
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8.2 Ukrepi za evidentiranje in
realizacijo poslovnih
priložnosti v Podravju
Tabela 17: Ukrepi za evidentiranje in realizacijo poslovnih priložnosti v Podravju

Ime ukrepa Priložnosti v Podravju in njihova realizacija
Oznaka
ukrepa

U2

Opis ukrepa
Podravje ima dobre priložnossti za realizacijo poslovnih priložnosti v poslovnih conah. Del prostih zemljišč v
poslovnih conah je rezerviranih za obstoječa podjetja in njihovo širitev, del teh zemljišč v poslovnih con se
prodaja in za manjši del se iščejo nove poslovne ideje in priložnosti. Potrebno se je pogovoriti tudi z lastniki
zemljišč v poslovni coni, če kdo potrebuje vzpodbudo, idejo, pomoč pri razvoju produkta ali išče samo
partnerstvo. Poslovne priložnosti so tako iz področja podjetništva, turizma, gradbeništva.

Cilji
� Na področju gradbeništva razviti nova večja medgeneracijsko naselje in s tem zagotoviti zadostno število

bivalnih enot za nove družine, osebe, ki se bodo na novo zaposlili v obeh PC in starejše osebe v
oskrbovanih stanovanjih (nad 20 hektarjev površin).

� Na področju podjetništva v PC razviti produkt LKW Port za tovorna vozila (dve lokaciji v Podravju).
� Na področju podjetništva v PC razviti produkt logističnega centra, skupaj z logističnimi razvojniki

“developerji”, ki bo za znanega kupca (več lokacij v Podravju).
� Na območju mednarodnega letališča Edvarda Rusjana Maribor razviti naslednje vsebine (nov terminal,

poslovni center, hotel, nakupovalni center, simulacijski center za pilote, logistični center, letališki center,
gasilci, catering, carina.

� Na področju turizma pritegniti nove vlagatelje v razvoj novih produktov na Pohorju (glamping naselje za
kolesarjenje in pohodnike, aktivni turizem, priprave športnikov,..), Outdoor park Pleterje, Športni Hotel
Kidričevo, Termalni park Benedikt, Zdravstveni Resort Terme Gaja Destrnik, Tematski park Žitnica Ptuj,…

� Na področju podjetništva v razviti produkt geotermija in pritegniti vlagatelje. (OVE PARK, rastlinjaki,
medicinska konoplja).

Pričakovani
rezultati

� Realizacija mimimalno dveh projektov novih Medgeneracijskih naseljev v Podravju do konca 2027.
� Realizacija produkta LKW Port do leta 2023 z 120 oziroma 200 varovanimi parkirnimi mesti za tovorna

vozila.
� Realizacija logističnega centra do leta 2023 na površini 3 hektarjev, z 20.000m2 pokritih površin.
� Realizacija projekta razširitev letališča do konca 2030.
� Realizacija turističnih projektov do konca leta 2030.
� Realizacija geotermalnega parka do konca leta 2027.

Ključne
aktivnosti

� Poiskati strateške investitorje in upravljalce investicijskih projektov.
� Poiskati najbolj optimalno lokacijo za izvedbo LKW Porta, prijava na razpis in pridobitev 50% subvencije.
� Poiskati najbolj optimalno lokacijo za izvedbo geotermalnega parka (Ptuj, Ormož), prijava na razpis in

pridobitev do 25% subvencije.
� Občina, upravljavec in regijska vstopna točka pregledati možnosti in poslovne partnerje za poslovni

model izvedbe logističnega centra (pritegnit logistične razvojnike iz Nemčije).
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Primer rešitve poslovne priložnosti:
Logistični center Ormož

Slika 31: Primer logističnega centra poudarek na železnici
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Primer rešitve poslovne priložnosti:
Medgeneracijsko naselje Hoče -
Slivnica

Slika 32: Primer rešitve novega medgeneracijskega naselja na 27 hektarjih
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Primer rešitve poslovne priložnosti:
Mednarodno letališče Maribor

Slika 33: Pregledna situacija stran SZ

Slika 34: Pregledna situacija novih predlaganih investicij v mednarodno letališče Edvarda Rusjana Maribor
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Primer poslovne priložnosti:
Geotermalna elektrarna in daljinsko
ogrevanje mesta

Slika 35: Unterhaching geotermalna elektrarna 3,4 MWel in do 38 MW toplote, ogreva 22.000 prebivalcev



85

Primer rešitve poslovne priložnosti:
Razvojni park zelenih tehnologij

Slika 36: Nova raziskovalna platforma za sončno energijo
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Primer rešitve poslovne priložnosti:
Gojenje rastlin in eko izdelkov 365
dni v rastlinjakih (industrijska
konoplja).

Slika 37: Gojenje medicinske konoplje in OVE samooskrba
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8.3 Ukrepi za razvoj
inovativnega in trajnostnega
okolja za startup podjetja
Tabela 18: Tehnološki in start up parki v Podravju

Ime ukrepa Tehnološki in start up parki v Podravju
Oznaka
ukrepa

U3

Opis ukrepa
V obstoječih prostih objektih razviti tehnološki park za mlada, inovativna podjetja, ki
razvijajo nove produkte na področjih strojegradnje, robotike, IKT in OVE energij, itd.

Cilji
� Poiskati dve, tri primerni lokaciji v Podravju izven Maribora.
� Skupaj z Univerzo v MB pritegniti mlade razvojne ekipe, inovativne nadarjene

posameznike s svojimi idejami, rešitvami, produkti.
� Ustvarjanje prebojnih idej, produktov in vstop na trg (Stage Gate model).
� Zagotovitev programov mentorstva na področju razvoja, prodaje in produkcije.
� Coworking poslovni prostori, možnost uporabe laboratorija.
� Zagotoviti in sofinancirati uporabo prostora do 20 inovativnih ekip (skupaj za 50

oseb). Maksimalna souporaba prostorov do 24 mesecev. V primeru nenapredka
maksimalno do 6 mesecev.

� Konzorcij podjetij iz PC Podravje solastnik idej, produktov.
� Iskanje poslovnih angelov v Sloveniji in tujini.

Pričakovani
rezultati

� Vsako leto plasirati na trg dva-tri nove prebojne produkt.
� Iz 20 inovativnih podjetij v 24 mesecih, zadržati 4-6 uspešnih podjetij, ki bodo

redno zaposlovala razvojnike, prodajalce, tehnologe, programerje,..., pričela
ustvarjati dodano vrednost in pokrivala stroške obratovanja.

� V 5 letih dati na trg en-tri prebojne high tech produkte z visoko dodano
vrednostjo z upoštevanjem vseh smernic Industrije 5.0.

Ključne
aktivnosti

� Razviti model delovanja tehnolođških parkov oz. start up parkov in medsebojno
sodelovanje.

� Povezati se z institucijami znanja.
� Preučiti možnosti pridobitve EU sredstev za sofinanciranje programov in

mentorstva.
� Narediti povezavo z mednarodnimi patformami zbiranja donacij, poslovnih

angelov.
� Oblikovati strokovno skupino za prodajo in promocijo (povpraševanje trga,

Industrija 5.0.).
� Koristiti semenski kapital - so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK) iz naslova

Podjetniškega sklada SPS.
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8.4 Ukrepi za učinkovito
upravljanje poslovnih con
Tabela 19: Upravljanje poslovnih con v Podravju

Ime ukrepa Upravljanje poslovnih con v Podravju
Oznaka ukrepa U4

Opis ukrepa
Obstoječi upravljalci poslovnih con PC Magna, PC Tezno Maribor, PC IC Talum ostanejo
upravjalci teh PC.
Regionalne in nacionalne PC je smotrno, da imajo upravljavca.
Za lokalne in medobčinske PC je smotrno da je en upravljalec za več PC.

Cilji
Naloge upravljalca:
� Potencialnim investitorjem posredovati informacije o poslovnih conah v Podravju in o

možnostih ter pogojih za realizacijo njihove investicije.
� Podjetjem nuditi strokovno pomoč pri idejnih zasnovah, pridobivanju projektne

dokumentacije, soglasij, dovoljenj in podobno, ter pri iskanju ponudb in izvajalcev.
� Spodbujati poslovno povezovanje podjetij v poslovnih conah (grozdenje in medsebojno

sodelovanje) ter jim pomaga pri njihovem promoviranju in širjenju dobrega imena v občini
in regiji.

� Aktivno vključevanje in pomoč pri pogajanjih za ceno energentov (konkurenčne cene), pri
vzdrževanju skupnih energetskih naprav v poslovni coni, pri vzdrževanju skupne
infrastrukture v poslovnih coni.

� Skrbi za javno promocijo in prepoznavnost poslovnih con v Podravju.
� Aktivno sodelovanje z regijsko točko za promocijo in trženje poslovnih con.

Pričakovani
rezultati

� Kvalitetno upravljanje regijskih in nacionalnih poslovnih con v Podravju vzpostaviti do
konca leta 2021.

� Pregled nad zasedenostjo poslovnih con (2022-2025).
� Aktivno ažuriranje podatkov, vsebin in poslovnih priložnosti na portalu

www.innovativelocation.eu .(2020-2025)
� Dajanje verodostojnih informacij do potencialnih vlagateljev in sodelovanje pri animaciji za

vstop v poslovne cone v Podravju (2020-2025)
� Hitrejša pridobitev novih vlagateljev v PC (2020-2025)

Ključne
aktivnosti

� Razviti model upravljanja za regijske in nacionalne PC in se sestati z ušepnim upralvjlalcem
PC Tezno Maribor (prenos dobreih praks).

� Podpisati dogovor o sodelovanju z lastniki zemljišč v poslovni coni o skupnem upravljanju.
� Podpisati dogovor o sodelovanju z regijsko točko za promocijo in trženje poslovnih con.
� Pričeti z izborom izdelave idejnih projektov za lastnike zemljišč, kot novih poslovnih

priložnosti.
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8.5 Ukrepi za promocijo in
trženje poslovnih con
Tabela 20: Promocija in trženje poslovnih con v Podravju

Ime ukrepa Promocija in trženje poslovnih con v Podravju
Oznaka
ukrepa

U5

Opis ukrepa
Poslovne cone v Podravju je potrebno sistematično promovirati in tržiti. Skupaj bo
V Podravju v petih občinah, ki so bile vključene v projekt Innovative Location na
razpolago > 300 ha prostih zemljišč in že samo ta številka je privlačna za
potencialne vlagatelje.
Promocija si mora slediti skozi marketinški mix kanalov. Delati je potrebno na
ugledu poslovnih con, ki ga lahko gradimo na raznolikosti, urejenosti, fleksibilnosti,
znanju in odprtosti.

Cilji
� Razviti enoten sistem promocije poslovnih con v regiji.
� Promocija preko kanalov kupcev in dobaviteljev obstoječih nosilnih podjetij v

Podravju in v obravnavnih PC (dopisni list, račun).
� Kreiranje mailing liste potencialnih vlagateljev.
� Promocija preko kanalov socialnih omrežij občine in innovativelocation.
� Trženje, prodaja in predstavitev poslovnih con potencialnim vlagateljem (skyp

predstavitve, osebni kontakti).
� Trženje, prodaja in predstavitev preko portala innovativelocation.eu in regijske

točke za promocijo in trženje poslovnih con.
� Razvoj TKO (tržno komunikacijskih orodij).

Pričakovani
rezultati

� Dvig dobrega imena Podravja z vidika privlačnosti za investicijska vlaganja.
� Dvig zanimanja domačih in tujih vlagateljev za vstop v poslovne cone v

Podravje.
� Trajnostni razvoj Podravja z gospodarskega vidika.
� Promo film za predstavitev občine in poslovnih con. (2020)
� Priprava e-letaka A4 za cono v SLO, ANG in NEM jeziku za promocijo

posamezne poslovne cone. (2020)
� Pridobitev >50 MSP in VP do konca leta 2025 v poslovne cone v Podravju.
� Nove zaposlitve do konca leta 2025 > 2500 oseb.

Ključne
aktivnosti

� Razviti model promocije in trženja poslovnih con v Podravju skupaj z regijsko
točko.

� Pripraviti medijski plan in izbor promocijskih kanalov (tiskani mediji, socialna
omrežja).

� Aktivni pristop in razdelitev nalog promocije in trženja.
� Pretok in izmenjava informacij v zvezi s potekom aktivnosti in zanimanja

vlagateljev.
� Vpis poslovnih con in predstavitvenih orodij v bazo portala

www.innovativelocation.eu
� Vpis poslovnih con v bazo SPIRIT.
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8.6 Ukrepi za obveščanje
javnosti
Tabela 21: Obveščanje javnosti za poslovne cone v Podravju

Ime ukrepa Obveščanje javnosti za poslovne cone v Podravju
Oznaka
ukrepa

U6

Opis ukrepa
Obveščanje javnosti in informiranja je načrtovano kot model sodelovanja med
različnimi organizacijami, tako na regionalni in lokalni ravni, kot s socialnimi partnerji in
stroko.

Ciljne skupine:
� podjetja iz Slovenije in tujine,
� lokalne skupnosti,
� inštitucije znanja,
� RR inštitucije.

Mediji:
� časopisi,
� radio,
� spletni mediji.

V enotni sistem obveščanja bo vključen nosilec projekta Innovative Llocation v Sloveniji
ZRS Bistra, Občina Hoče - Slivnica, Občina Markovci, Mestna Občina Ptuj, Občina
Ormož in Občina Kidričevo.
Vsi partnerji bodo na svoji spletni strani objavljali informacije o razvoju, načrtovanju,
promociji in prodaji poslovnih con in rezultatih. Vsako leto regijska točka za
promocijo in trženje poslovnih con ter občine sprejmejo program obveščanja in
ozaveščanja javnosti. Sredstva za izvajanje programa iz prejšnjega odstavka se
zagotovijo iz proračuna projekta innovativelocation in proračuna občin.

Cilji
� Razviti enoten sistem obveščanja javnosti. (2020-2021)
� Priprava obvestil za javnost preko regijske točke. (2021-2025)
� Obvestila in aktivnosti preko portal innovativelocation.eu (2021-2025)
� Redno ažuriranje vsebin. (2021-2025)

Pričakovani
rezultati

� Informirana javnost.
� Trajnostna usmeritev pri obveščanju javnosti.
� Dvig dobrega imena regije in občin.

Ključne
aktivnosti

� Razviti model obveščanja javnosti z regijsko točko.
� Pripraviti medijski plan obveščanja javnosti.
� Izvedba tiskovnih konferenc 1x na leto.
� Vpis obvestil v bazo portalawww.innovativelocation.eu
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9.TVEGANJA, SPREMLJANJE
IN VREDNOTENJE IZVAJANJA
STRATEGIJE

91
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9.1 Tveganja in ukrepi za
njihovo obvladovanje
Tabela 22: Tveganja in ukrepi

Ključna tveganja za izvedbo:

Opis tveganja
Smernica
in/ali
ukrep

Predlogi za obvladovanje tveganj

Zaradi COVID krize se ne pridobijo vlagatelji
v prosto poslovno cono v Podravju

S1, U1 Redna komunikacija s potencialnimi vlagatelji in v času
konjukture vstop v poslovne cone, iskanje gospodarskih
panog, ki ne čutijo recesije (farmacija, kemija,
prehrambena industrija, logistika, OVE zelene
tehnologije).

PC Magna se zaradi recesije ne širi na fazo 2
in fazo 3

S1, U1 Redna komunikacija z vodstvom Magne o trenutni
situaciji in planih.

Občine ne pridobijo EU sredstev za
komunalno opremljanje PC.

S3, U1 EU sredstva so rezervirane in dogovorjena preko sveta
regije. V primeru nepridobitve EU sredstev, se
opremljanje cone izvaja iz naslova sredstev vlagateljev
(oprostitev komunalnega prispevka).

Tehnološki parki in start upi se ne ustanovijo S4, U3 Fazni pristop: manjši Start up Parki Bohova, Ptuj, Ormož
Faza nadaljevanja: tehnološki parki v PC ob sodelovanju
obstoječih podjetij. Vsebine in program se prilagodijo
povpraševanju in trendom na trgu, poiščejo se poslovni
angeli za vlaganja v infrastrukturo parka in program.

Poslovne priložnosti se ne realizirajo. U2 Srednjeročni ukrep: LKW Port, logistični center,
Geotermalna elektrarna. Ustanovitev strokovne skupine
za realizacijo projektov.

Nestrokovno upravljanje poslovnih con U4 Upravljanje poslovnih con se prestavi na drugo pravno
osebo ali se ustanovi novo pravno osebo s strani
lastnikov zemljišč in obstoječih podjetij v poslovni coni.

Neuspešno sodelovanje z regijsko vstopno
točko

S2, U4, U5,
U6

Direktno povezovanje s Spirit in posredno z MRA, ZRS,
ŠGZ.
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9.2 Spremljanje in vrednotenje
izvajanja strategije

Tabela 23: Spremljanje in vrednotenje izvajanja strategije

Nosilec projekta ZRS Bistra Ptuj bo vzpostavil nadzorno
usmerjevalno skupino, ki bo kvartalno preverjala rezultate
izvajanja strategije. V nadzorni skupini preverjanja
rezulatatov bo en predstavnik ZRS Bistra Ptuj, en
predstavnik občin in en predstavnik zunanje strokovne
javnosti.

Pripravil se bodo kratka poročila o izvedenih aktivnostih
ni podale smernice in ukrepi za izboljšanje izvajanja
strategije.

9.2.1 Splošni monitoring in
spremljanje izvajanja strategije

9.2.2 Spremljanje izvajanja
splošne strategije na ravni
Podravja

Opis cilja Rezultat Smernica/
Ukrep

Mejnik Odgovorna
oseba

Dogovor o regijski točki za
poslovni inženirnig za
investitorje

Vzpostaljena regijska vstopna
točka, strokovne osebe

S2, U4 31.12.2021 ZRS Bistra, MRA,
SPIRIT

Sistem delovanja regijske
točke

Vzpostavljen sistem delovanja in
akcijski načrt

U4 31.12.2021 Regijska točka

Razvoj promocijskih gradiv Izdelan medijski plan,
zagotovljena sredstva

U4 31.12.2021 Regijska točka

Aktivna prodaja Črn kovček in prodaja na terenu
in preko e-portala innovative
location

U4 31.12.2021 Regijska točka

Priprava modela upravljanja
poslovnih con v regiji

Model upravljanja in dva do štirje
novi upravljalci PC

U4 31.12.2021 Regijska točka,
nosilne občine
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9.2.3 Spremljanje izvajanja
strategije po Občinah in
poslovnih conah
Tabela 24: Spremljanje izvajanja strategije po Občinah in poslovnih conah

Opis cilja Rezultat Smernica/
Ukrep

Mejnik Odgovorna oseba

Komunalna ureditev PC
Hoče - Slivnica

Povezovalna cesta 1012 m,
izgradnja nove ceste 470 m
Novo krožišče 1

S1 31.12.2021 Občina Hoče - Slivnica

Upravljanja poslovnih con v
Občini Hoče - Slivnica

Vzpostavljen sistem upravljanja U4 31.12.2021 Občina Hoče - Slivnica

Promocija in trženje
poslovnih con

Izdelana TKO in metodologija
prodaje

U5 31.12.2021 Regijska točka, Občina

Informiranja in obveščanje
javnosti

Vzpostaviti model za
obveščanje javnosti

U6 31.12.2021 Regijska točka, Občina

LKW Port Hoče - Slivnica,
TRILOC

200 varovanih parkirnih mest
za tovorna vozila

S1, U2 31.12.2023 Občina, Regijska točka

Transportni in logistični
center

>3ha zemljišča, 20.000m2
pokritih površin

S1, U2 31.12.2023 Občina, Regijska točka

Nove zaposlitve PC Hoče -
Slivnica

>100 novih zaposlitev S1, U1 31.12.2025 Upravljalec poslovnih
con

Vstop MSP v Obrtno cono
Hoče - Slivnica

>5 MSP S1, U1 31.12.2025 Upravljalec poslovnih
con

Nove zaposlitve PCMagna >1000 novih zaposlitev S2, U1 31.12.2025 Magna Styer

Tehnološki park Tehopolis
ali Start up Hoče

Nov tehnološki park za
inovativna podjetja

U3 31.12.2025 Občina Hoče - Slivnica

Novo medgeneracijsko
naselje

Nova soseska na 27 ha U2 31.12.2030 Občina Hoče - Slivnica

Investicija v mednarodno
letališče Maribor

Vadbeni center za pilote, hotel,
poslovni center, skladišča,
servis, ….

U2 31.12.2030 Občina Hoče –
Slivnica, investitor,

država

Otvoritev Obrtne cone
Kidričevo

25 ha uporabnih površin S2 31.12.2021 Občina Kidričevo

Upravljanja poslovnih con v
občini Kidričevo

Vzpostavljen sistem upravljanja U4 31.12.2021 Občina Kidričevo

Promocija in trženje
poslovnih con

Izdelana TKO in metodologija
prodaje

U5 31.12.2021 Regijska točka, Občina
Kidričevo

Informiranja in obveščanje
javnosti

Vzpostaviti model za
obveščanje javnosti

U6 31.12.2021 Regijska točka, Občina
Kidričevo

Green Lake glamping 20 glamping hišk, status
kopališča, Aquaglide park

U2 31.12.2022 ŠRC Pleterje d.o.o.
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Opis cilja Rezultat Smernica/
Ukrep

Mejnik Odgovorna oseba

LKW Port Kidričevo, TRILOC 110 varovanih parkirnih
mest za tovorna vozila

U2 31.12.2023 CPPtuj, Dominko,
Regijska točka

Transportni in logistični center 3ha zemljišča, 20.000m2
pokritih površin

U2, S2 31.12.2023 Medol, Frangež,

Regijska točka

Nove zaposlitve OC Kidričevo >100 novih zaposlitev S2, U1 31.12.2025 Upravljalec
poslovnih con

Vstop MSP v Obrtno cono
Kidričevo

+6 MSP S2, U1 31.12.2025 Upravljalec
poslovnih con

Športni hotel 8ha, 100 sob, športna
infrastruktura

U2 31.12.2025 Talum, Občina,
Regijska točka

Novo naselje v Kidričevem Nova soseska s 400
stanovanji

U2 31.12.2030 Občina Kidričevo

Tehnološki park Nov tehnološki park za
inovativna podjetja

U3 31.12.2025 Talum,

Regijska točka

Vstop MSP v IC Talum Novi MSP 1-2 v IC Talum U1 31.12.2025 Talum,

Regijska točka

Izvedena širitev in komunalna
ureditev poslovne cone

>3 ha uporabnih površin S1, U1 31.12.2021 Občina Markovci

Upravljanja poslovne cone v
Občini Markovci

Vzpostavljen sistem
upravljanja

U3 31.12.2021 Občina Markovci,
ZRS Bistra Ptuj

Promocija in trženje poslovne
cone in poslovnih priložnosti

Izdelana TKO in
metodologija prodaje

U2, U4 31.12.2021 Regijska točka,
Upravljalec

Informiranja in obveščanje
javnosti

Vzpostaviti model za
obveščanje javnosti

U5 31.12.2021 Regijska točka,
Upravljalec

Nove zaposlitve PC Novi Jork >120 novih zaposlitev S1, S2, S3, S4,
U1

31.12.2025 Upravljalec
poslovnih con

Vstop MSP v PC Novi Jork >8 MSP S1, S2, U1 31.12.2025 Upravljalec
poslovnih con

Green Agro park Rastlinjaki in namakalni
sistem

S2, U2 31.12.2025 Lastnik PC, Regijska
točka

CHP daljinsko ogrevanje PC
Novi Jork

800 kW el in 1800 kW
toplote

U2 31.12.2023 Zasebni vlagatelj,
grozd

Dom upokojencev Postavitev doma
upokojencev

U2 31.12.2025 Občina Markovci,
Upravljalec
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Opis cilja Rezultat Smernica/
Ukrep

Mejnik Odgovorna oseba

Otvoritev razširjenje in
komunalno urejene PC Ormož

12,5 ha uporabnih površin S2 31.12.2021 Občina Ormož

Upravljanja poslovnih con v
občini Ormož

Vzpostavljen sistem
upravljanja

U4 31.12.2021 Občina Ormož

Promocija in trženje poslovnih
con

Izdelana TKO in
metodologija prodaje

U5 31.12.2021 Regijska točka,
Upravljalec

Informiranja in obveščanje
javnosti

Vzpostaviti model za
obveščanje javnosti

U6 31.12.2021 Regijska točka,
Upravljalec

Razvoj glamping (golf)
destinacije

LUX glamping (golf)
destinacija PC Glinokop

U2 31.12.2022 Regijska točka,
Upravljalec

Logistični center Ormož Na 20 ha železniški port,
logistični center

U2 31.12.2023 Lastnik PC, Regijska
točka

Nove zaposlitve PC Ormož >100 novih zaposlitev S2, U1 31.12.2025 Upravljalec poslovnih
con

Vstop MSP v PC Ormož +10 MSP S2, U1 31.12.2025 Upravljalec poslovnih
con

OVE park Geotermalna elektrarna in
ogrevanje, rastlinjaki

S1, U2 31.12.2025 Lastnik PC, Regijska
točka

Novo naselje v Ormožu Nova soseska s 100
stanovanji

U2 31.12.2030 Občina Ormož,
Upravljalec

Innovative start up park >10 start upov v parku S6, U3 31.12.2025 Mrežni podjetniški
inkubator

Vstop MSP v PC Glinokop Novi MSP 1-2 v PC Glinokop U1 31.12.2025 Občina Ormož,
Upravljalec

Načrt širitve in komunalne
ureditve poslovnih con

>30 ha uporabnih površin S1, S2, S4 31.12.2021 Mestna občina Ptuj

Upravljanja poslovnih con v
Mestni občini Ptuj

Vzpostavljen sistem
upravljanja

U4 31.12.2021 Mestna občina Ptuj,
ZRS Bistra Ptuj

Promocija in trženje poslovnih
con

Izdelana TKO in
metodologija prodaje

U5 31.12.2021 Regijska točka,
Upravljalec

Informiranja in obveščanje
javnosti

Vzpostaviti model za
obveščanje javnosti

U6 31.12.2021 Regijska točka,
Upravljalec

Logistični center Ptuj Na 20 ha železniški port,
logistični center

U2 31.12.2023 Lastnik PC, Regijska
točka
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Opis cilja Rezultat Smernica/
Ukrep

Mejnik Odgovorna oseba

Nove zaposlitve PC Ptuj >400 novih zaposlitev S1, S2, S3, S4,
U1

31.12.2025 Upravljalec poslovnih
con

Vstop MSP v PC Ptuj levi in
desni breg

+10 MSP S1, S2, U1 31.12.2025 Upravljalec poslovnih
con

OVE park Geotermalna elektrarna in
ogrevanje, rastlinjaki

S2, U2 31.12.2025 Lastnik PC, Regijska
točka

CHP daljinsko ogrevanje
PC Ptuj levi breg

800 kW el in 1800 kW toplote U2 31.12.2030 Javne službe Ptuj,
zasebni vlagatelj

Innovative start up park >20 start upov v parku S7, U3 31.12.2025 ZRS Bistra Ptuj

Vstop MSP in VP v
Medobčinsko PC

>5 MSP in 1-2 strateška
vlagatelja

S4, U1 31.12.2027 Občina Ptuj,
Upravljalec
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10. ZAKLJUČEK
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Poslovne cone v Podravju se razvijajo v funkcionalno,
kakovostno, tehnološko in z znanjem podprto okolje.
Usmeritev je trajnostni razvoj občin in regije, z odpiranjem
novih delovnih mest, ustvarjanja večje dodane vrednosti,
vstop inovativnih podjetij, ki s svojo dejavnostjo dodatno ne
obremenjujejo okolja.

Cilj je graditi ugled Podravja in poslovnih con na raznolikosti,
urejenosti, fleksibilnosti, znanju in odprtosti. Kvalitetno delo
na promociji in trženju, pa bo zagotavljajo prihod novih
podjetij v Podravje. Z regijsko vstopno točko se želi
vlagateljem ponuditi enostaven in hiter vstop v poslovne
cone ter strokovno podporo pri njihovem zagonu
(administracija, HR, povezava z inštitucijami).

V Podravju bodo imela podjetja na razpolago >300 ha
prostih zemljišč. Prav tako ima Magna Steyer vse
pripravljeno za širitev na fazo 2 in fazo 3 (60 hektarjev
zemljišč v IC z dovoljenji).

Podrobneje smo preučili pet občin in poslovne cone.

Na območju Občine Hoče - Slivnica se nahajata dve
poslovni coni.

1. Industrijska cona I8 in I11 (v nadaljevanju PC Hoče-
Slivnica). Gre za 68.000 kvadratnih metrov veliko
območje, na katerih deluje več kot 200 podjetij in kjer je
zaposlenih več kot 3000 oseb. PC je hitrorastoča
industrijska cona. Aktivna so mala podjetja različnih
dejavnosti, tiskarna, avtomobilska industrija, elektro-
industrija, gradbeništvo, prevozništvo, letališče,
gostinska dejavnost in logistika.

2. Poslovna conaMagna Nukleus (PC Magna) se nahaja
ob letališču Edvarda Rusjana in avtoceste A4 (Slivnica
Draženci). Poslovna cona je razdeljena na 4 Faze in je v
obsegu 100 hektarjev. Prva faza je realizirano v obsegu
12 hektarjev.

Na območju Občine Kidričevo se nahajajo tri poslovno
ekonomske cone.

1. "IC Talum Kidričevo" v skupni površini 188ha, od tega
65 ha prostih površin. Večina v državni lasti. Delno
komunalno opremljena.

2. "Medobčinsko trgovsko območje Hajdina-
Kidričevo" s skupno površino 15 ha. Je v zasebni lasti.
Komunalno neopremljeno.

3. Obrtna cona Kidričevo (predvidoma razvita do leta
2022) na skupni površini 28 ha. To bo zasebna in
komunalno opremljena.

Na območju Občine Markovci se nahaja ena obrtna
cona.

1. Velikost poslovne cone je 16,22 ha. Predvidena širitev
do konca leta 2021 zaša 3,28 ha. Prostih kapacitet za
domače in tuje vlagatelje: trenutno 0 hektarjev.

Na območju Občine Ormož se nahajajo tri poslovno
ekonomske cone.

1. Poslovna cona Tovarna sladkorja. Gre za 200.000
kvadratnih metrov veliko območje, na katerih se
nahajajo obstoječi objekti, logistične stavbe, poslovne
prostore, skladišča, veliko parkirišče ter industrijsko
železniško progo.

2. Ekonomsko - Poslovna cona Ormož se nahaja na
vzhodnem delu Ormoža, velikost 130.000 m2 in je
razdeljena na več parcel. V poslovni coni Ormož so
predvidene številne različne dejavnosti, kot so
proizvodnja na obrtni ravni, industrijska proizvodnja,
živilsko predelovalna industrija, skladišče vseh vrst
blaga, trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
splošne storitve, tehnološki park, podjetniški inkubator,
gostinstvo, sončna elektrarna na objektih in avtoport.
Cona se nahaja v neposredni bližini glavne ceste I. reda
G1 1313 Ormož – Središče ob Dravi, ki obrtno cono
omejuje s severovzhodne strani. Skozi severni iz
zahodni del cone poteka tudi regionalna cesta I. reda R1
230, odsek 1312Ormož, na katero se obravnavano
območje trgovskega centra tudi priključuje.

3. Prav tako pa je v nastajanju nova Industrijsko-obrtna
cona Glinokop Ormož v velikosti 300.000 kvadratnih
metrov.

Na območju Mestne občine Ptuj se nahajajo štiri
poslovno ekonomske cone.

1. Gospodarska cona Ptuj (levi breg Drave) “PC levi breg”
v skupni površini 108ha, od tega 15 ha prostih površin.
Večina v zasebni lasti. Delno komunalno opremljena.

2. Industrijska cona Ptuj (desni breg Drave) »PC desni
breg« s skupno površino 51 ha, od tega 7 ha prostih
površin. Večina v zasebni lasti. Delno komunalno
opremljena.

3. Obrtna cona Ptuj (Špindlerjeva) “PC Špindlerjeva” s
skupno površino 15,5 ha, od tega 2,3 ha prostih površin.
Večina v zasebni lasti. Delno komunalno opremljena.

4. Stanovanjsko-poslovna cona Mlinska “PC Mlinska” s
skupno površino 6,5 ha, od tega 4,3 ha prostih površin.
Večina v zasebni lasti. Delno komunalno opremljena.
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Priporočila in smernice za uspešno realizacijo
strategije

a. Poslovne cone so in bodo soustanovljene z javnimi
sredstvi, glavni vir lastnikov zemljišč in občine je
prihodek od prodaja in oddaja zemljišč ter zgradb in
zaračunavanju nadomestila za stavbno pravico ter
komunalnega prispevka. Priporočljiva cena vrednosti na
m2 znaša v PC Podravje med 25 in 75 EUR na m2,
odvisno od same lokacije poslovne cone.

b. Pri večjih zaposlitvah (nad 50 oseb) je smiselno
omogočiti tudi lokalne spodbude (npr. delno oprostitev
plačila komunalnega prispevka).

c. Večja podjetja iz tujine oziroma razvijalci poslovnih con
in logističnih centrov iščejo večje lokacije zemljišč (nad 5
hektarjev), ki so po ugodni ceni do 18 EUR na m2
(komunalno opremljene). Na geostrateških lokacijah,
kot so nekatere cone v PC Podravju, pa so te cene lahko
višje. V prihodnje je smiselno, da se v Podravju razvijejo
vsaj tri poslovne cone v velikosti nad 50 hektarjev na
prometno ustrezni lokaciji – na primer, ob avtocestah ali
vsaj na lokacijah, ki so neposredno povezane z
avtocestnim omrežjem. S tem, da so cone ob
avtocestah ali neposredno vezane na njih, se izkoristi
zaenkrat ne dovolj izkoriščene ogromne investicije v
gradnjo avtocest (ekonomsko neizkoriščena zemljišča
ob avtocestah). Z lociranjem gospodarskih zmogljivosti
ob avtocestah rešujemo tudi problem mobilnosti
delovne sile (50-100 km oddaljenost od delovnega
mesta v takih pogojih ni nujno problem) in zmanjšujemo
problem brezposelnosti.

d. V regiji Podravje se morata v prihodnje razviti minimalno
dve novi poslovni coni nacionalnega pomena in sicer za
nove »greenfield« investicije. Nakup zemljišča in
izgradnjo bi lahko opravila Občina (e) oziroma
Stanovanjski sklad RS, medtem ko bi s cono upravljala
profesionalna agencija z ustreznimi izkušnjami. Trženje
nacionalnih con bi bila primarna odgovornost
nacionalne agencije in regijske vstopne točke.

Poslovne cone in industrijski parki znatno prispevajo
k regionalnemu razvoju in oživitvi splošnega
gospodarskega položaja občine in regije.

Spodbujajo in ustvarjajo nova delovna mesta na
regionalnem trgu dela, ustvarjajo ugodne pogoje za
podjetništvo, povečujejo verige vrednosti in razvoj
inovativnih podjetij ter podpirajo ekonomsko rast in
izvoz. Razvoj poslovnih in industrijskih parkov DA,
vendar pa je potrebno biti usmerjen v okoljsko in
energijsko učinkovitost.

Pritegniti torej v regijo podjetja, katerih dejavnost bo
k temu naravnana z upoštevanjem trajnostnih načel
delovanja.
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Tipologija proučevanih poslovnih con v Podravju

Regionalna pomembnost / Nacionalna pomembnost

Medobčinska pomembnost

Lokalna pomembnost

Lokalna pomembnost

Medobčinska pomembnost

Medobčinska pomembnost

Regionalna pomembnost

Regionalna pomembnost / Nacionalna pomembnost

Lokalna pomembnost

Lokalna pomembnost

Medobčinska pomembnost

Lokalna pomembnost

Povzetki pri vzpostavljanju in upravljanja poslovnih
con.

1. Vzpostaviti sistem, ki omogoča dolgoročno spremljanje
stanja in procesov na področju razvoja poslovnih con v
regiji ter njihovo povezovanje in upravljanje.

2. Globalna in ne le lokalna usmerjenost poslovnih con v
regiji.

3. Večja prepoznavnost in boljša privlačnost ter
konkurenčnost poslovnih con s ciljem pridobivanja
(domačih in tujih) investitorjev.

4. Povezovanje s subjekti inovativnega okolja.

5. Spodbujanje razvoja poslovnih con, v panogah in
dejavnostih, ki so inovativne in tehnološko napredne
(industrija 4.0 in 5.0).

6. Krepitev konkurenčnosti poslovnih con v regiji in njihovo
povezovanje.

7. Izdelati model povezovanje poslovnih con lokalnega in
medobčinskega pomena.

8. Izdelati model upravljanja in trženja poslovnih con v
Podravju.

9. Pripraviti smernice oz. priporočila za usmerjanje
razvojnih ukrepov na področju gospodarskega in
prostorskega razvoja za posamezne tipe poslovnih con
po dejavnostih in velikosti v Podravju.

10. Predlagati rešitve za trajno in redno spremljanje in
vzdrževanje stanja podatkov poslovnih con in subjektov
inovativnega okolja v Podravju ter pripraviti koncept
aplikacije za zajem, vodenje in posodabljanje podatkov
o conah in subjektih inovativnega okolja.

Povzetki pri ocenjevanju prednosti in slabosti

Naziv poslovne cone Pomen

PC Hoče - Slivnica

PC IC Talum

PCMedobčinska cona HK

PC Obrtna cona Kidričevo nova

PCMarkovci

PC Glinokop Ormož

PC Ormož

PC Tovarna Sladkorja Ormož

PC Ptuj levi breg

PC Ptuj desni breg

PC Ptuj Špindlerjeva

PC Ptuj Mlinska

PREDNOSTI

SLABOSTI

Ugodna geografska lega (Maribor, Graz).
Omrežje cestnih in železniških povezav mednarodnega pomena.
Mednarodno letališče Maribor.
Prepoznavnost in podjetniška tradicija.
Avtomobilska industrija (Magna, Impol, Talum).
Porast delovno aktivnega prebivalstva.
Zagotovljena in prosta zemljišča v PC.
PCMagna pripravljena na fazo 2 in 3.
Število podjetij (mikro in malih) v Podravju narašča.
Ključne surovine v regiji (les, zelena energija).
Ponudba izobraževalnih inštitucij.
Ponudba delovne sile za potencialne investitorje.

Omejeno obratovanje v podjetjih zaradi COVID.
Podjetniška miselnost in kultura sta na nizki ravni, primanjkuje
podjetniških pobud, ustvarjalnosti in inovativnosti.
Majhno število srednjih in velikih podjetij, ki bi z visoko dodano
vrednostjo predstavljali močno gospodarsko jedro.
Nizka produktivnost.
Po obsegu znanstvenega talenta izraženega z številom zaposlenih
raziskovalcev na 1000 zaposlenih Podravje močno zaostaja za
razvitejšimi regijami v Sloveniji.
Prevladujejo aktivnosti z nizko dodano vrednostjo. Posledično
neto dodana vrednost zaostaja za slovenskim povprečjem.
Primanjkuje ustreznih pripravljenih lokacij za poslovne dejavnosti,
nekonkurenčne cene zemljišč, gradnja poslovnih objektov je (še
vedno) povezana z dolgotrajnimi in zapletenimi postopki.
Regija nima opredeljenih prioritet gosp. Razvoja.
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