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UVOD 
 

Strategija razvoja lokacij in upravljanje poslovnih con v Mestni občini Ptuj je dokument, ki prikazuje cilje 

in usmeritve razvoja občine na področju: 

- trajnostnega razvoja in širitve poslovnih con (zelena polja), 

- upravljanja poslovnih con, 

- naložb v obstoječe zmogljivosti (rjava polja), 

- 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. 

 

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. 

 

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.   
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1. SPLOŠNI OPIS MESTNE OBČINE PTUJ  
 

Ptujska občina se nahaja v središču Spodnjega Podravja. Občinsko središče Ptuj je najstarejše 

dokumentirano mesto na Slovenskem. Nosilci razvoja v občini so številna majhna in srednje velika podjetja; 

pomembno vlogo ima tudi turizem. Mestna občina Ptuj je občina v severovzhodni Sloveniji. Sedež občine 

je mesto Ptuj.  

Celotna občina je vključena v regijo Podravje (več: http://business-podravje.eu/?lang=en-GB), ki je varna, 

gostoljubna, slikovita z raznoliko pokrajino. Njena lega (na severu Podravje meji z Avstrijo, na jugu pa s 

Hrvaško) to regijo že od nekdaj gospodarsko, razvojno in kulturno tesno povezuje s sosednjimi državami. 

Ptuj je veliko lažje opisati kot mesto med Slovenskimi goricami in Halozami ter Dravskim in Ptujskim poljem, 

kot napisati kratko zgodovino mesta. Njegova zgodovina je namreč zelo bogata in mesto ima številne 

kulturne spomenike. Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto v Sloveniji, kjer je duh antičnih Rimljanov 

mogoče čutiti še danes. 

 

  

GEOGRAFSKI PODATKI  

Velikost občine: 66,7 km2 

Mestna občina Ptuj – št. prebivalcev: 23.214 

Podnebje: subpanonsko – srednja 
celoletna temperatura je 11°C 

GOSPODARSTVO  

Neto dodana vrednost na zaposlenega (gospodarske družbe): 31.924 EUR 

Število reg. brezposelnih 2019:              7,8% 

Število reg. brezposelnih maj 2020:              9,8% 

Vir: SURS, 2019 in ZRSZ, 2019, 2020. 

 

 

 

 

http://business-podravje.eu/?lang=en-GB
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1.1. Gospodarstvo v Mestni občini Ptuj 
 

Gospodarske družbe, ki imajo sedež na področju Mestne občine Ptuj so leto 2018 zaključile uspešno, vendar 

po rezultatih niso presegle ravni iz leta 2017. Prihodki so se sicer povečali za 6 %, družbe so zaposlovale 251 

delavcev več, vendar je neto celotni dobiček v primerjavi s poslovnim letom 2017 nižji za 43 %, neto čisti 

dobiček pa za skoraj polovico. 

 

Samostojni podjetniki so v letu 2018 glede na leto 2017 rezultate poslovanja izboljšali. Kljub manjšemu 

številu samostojnih podjetnikov se je njihova ekonomska moč zvišala, saj so povečali število zaposlenih, 

prihodke, prihodke na tujem trgu za več kot četrtino, neto dodano vrednost in neto podjetnikov dohodek, 

ki se je v primerjavi s predhodnim letom izboljšal za slabo četrtino. 

 

Glavne industrijske panoge na Ptuju: 

• Obdelava kovin. 

• Elektro industrija. 

• Gradbeništvo in gradbeni proizvodi. 

• Prehrambna industrija in kmetijstvo. 

• Turizem in gostinstvo. 

• Informacijske in komunikacijske tehnologije. 

• Transport in logistika. 

• Druge podporne storitve. 
 

GOSPODARSTVO  VREDNOST 

Število podjetij 2318 

Prihodki podjetij (v 1.000 EUR) 1.056.702 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 9.588 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 12.958 

Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 11.979 

Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 979 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (v EUR) 1.457 

Indeks delovne migracije 137,2% 

Vir: SURS, 2018 in ZRSZ, 2018. 
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Pomen majhnih in mikro podjetij v Mestni občini Ptuj narašča. Najpomembnejša dejavnost gospodarstva 

je še vedno predelovalna industrija, sledi ji prehrambena industrija in turizem. Turizem je panoga, ki bo po 

prometu, številu subjektov in prihodkih v prihodnje napredovala, saj občina velik poudarek daje na razvoj 

turističnih produktov in turistične infrastrukture. V zadnjem času, se je sodelovanje med gospodarskim, 

javnim sektorjem okrepila ter podpornim podjetniškim okoljem okrepila. Kar ima za rezultat povečanje 

novoustanovljenih podjetij ter dvig kakovosti življenja  

V Mestni občini Ptuj se je v zadnjih letih razvilo veliko število majhnih in srednje velikih podjetij, ki postajajo 

čedalje pomembnejši nosilec razvoja naše občine, ustvarjajo pa tudi nova delovna mesta in se lahko 

pohvalijo z nekaj uveljavljenimi blagovnimi znamkami. Še posebej razveseljivo pa je, da v njih nastajajo tudi 

razvojno-raziskovalne enote.  

 

Poslovanje gospodarskih družb MO Ptuj v letu 2018 in primerjava z letom 2017 

  
Vir: Ajpes 
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Poslovanje samostojnih podjetnikov MO Ptuj v letu 2018 in primerjava z letom 2017 

  
Vir: Ajpes 

 

 

 

1.2. Prednosti in potenciali Mestne občine Ptuj 
 

• Ugodna geostrateška lokacija in povezave z notranjostjo države ter drugimi državami EU. 

• Proizvodnja temelji na visoki tehnologiji in kreativnosti. 

• Kvalificirana in konkurenčna delovna sila z bogatimi izkušnjami v panogi. 

• Tradicija in sodobnost se prepletata posebej v kovinski industriji. 

• Možnost geotermalne energije in drugih obnovljivih virov energije. 

• Vertikalna integracija med kmetijstvom in živilsko industrijo. 

• Bogata wellness ponudba in zdravstveno turistične storitve. 

• Naravni viri in športno-rekreativne dejavnosti. 

• Dobro ohranjena naravna in kulturna dediščino, primerna za številne storitvene dejavnosti. 

• Tradicionalna kuhinja in visoko kakovostna vina. 

• Potencial vode in energije reke Drave. 
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KLJUČNE PREDNOSTI ZA INVESTITORJE 

• Ugodna geografska lega – ob avtocestni vpadnici, blizu Hrvaške, Avstrije, Madžarske. 

• Ugodna struktura delovnih stroškov glede na visoko kakovost človeških virov je ključna 

konkurenčna prednost regije. 

• Urbane poslovne cone. 

• Visokošolsko središče. 

• Kakovost bivanja. 

 

Kovinarsko-predelovalna industrija ima veliko tradicijo v regiji Podravje, veliko strokovnjakov – izkušenih 

profilov iz kovinarstva dela v Avstriji. Po zadnjih podatkih bi jih velika večina takoj zamenjala delo, če bi našli 

ustrezno zaposlitev v regiji. 
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2. DOBRE PRAKSE DOMA IN V TUJINI 
 

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 
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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. 

Zavoda 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 

 

 

 

 

 

  



 

 

12 

2.2. Poslovne cone v tujini in primeri dobrih praks 
 

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. 
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Slika 1: Trajnostni industrijski park Kemira Švedska (vir: https://ec.europa.eu/energy/en/news/sustainable-
industrial-park-sweden, https://www.kemira.com). 

 

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. 

 

Slika 2: Razporeditev poslovno - industrijskih con v Nemčiji (vir: https://www.gewerbegebiete.de/). 

  

https://ec.europa.eu/energy/en/news/sustainable-industrial-park-sweden
https://ec.europa.eu/energy/en/news/sustainable-industrial-park-sweden
https://www.kemira.com/
file:///C:/Users/Aleksander/Desktop/odpad/Innovative/strategija/Kidricevo/:%20https:/www.gewerbegebiete.de/)
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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: 

• 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. 

• 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.7 

 

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

  

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

 
Slika 3: Prikaz ključnih  poslovnih con v Angliji. 

 

Slika 4: 

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

b) Interaktivna karta poslovnih con v Angliji: https://enterprisezones.communities.gov.uk/ez-map/  

c) Primer tehnološkega parka MIRA: https://www.miratechnologypark.com/  

 

Slika 5: Spletna stran Mira tehnološkega parka (https://enterprisezones.communities.gov.uk/about-enterprise- 

zones/). 

http://www.gov.uk/government/publications/enterprise-zones
http://www.gov.uk/government/publications/enterprise-zones
https://enterprisezones.communities.gov.uk/ez-map/
https://www.miratechnologypark.com/
https://enterprisezones.communities.gov.uk/about-enterprise-zones/
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.  

 

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. 

 
8 http://digured.srce.hr/arhiva/18/105517/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_93_2072.html 

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 inkubatorji, 
inkubatorji nove tehnologije, akreditorij (akceleratori) podjetij), poslovni parki, znanstveno 
tehnološki parki in kompetenčni centri. Zakon definira poslovne zone na osnovi treh kriterijev: 

http://digured.srce.hr/arhiva/18/105517/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_93_2072.html
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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. 

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. 
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ZAKON O VZPODBUJANJU INVESTICIJ 

Dejavnosti, za katere je mogoče dobiti podporo: 

1. proizvodne in predelovalne dejavnosti, 

2. razvojne in inovacijske dejavnosti, 

• razvoj novih in pomembnih izboljšav obstoječih izdelkov, proizvodnih serij, proizvodnih 

procesov in proizvodnih tehnologij. 

3. 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) 

4. 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 

 

Davčne olajšave: 

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 

 

 

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 

 

https://www.zakon.hr/z/829/Zakon-o-poticanju-ulaganja
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3. KRATEK POVZETEK ANALIZE LOKACIJE  
 

3.1. Poslovne cone v občini Ptuj 
 

Na območju Mestne občine Ptuj se nahajajo tri poslovno cone. 

• Poslovna cona Ptuj levi breg v skupni površini 124ha, od tega 15 ha prostih površin. Večina v zasebni 

lasti. Delno komunalno opremljena. 

• Poslovna cona Ptuj desni breg s skupno površino 51 ha, od tega 7 ha prostih površin. Večina v zasebni 

lasti. Delno komunalno opremljena. 

• Medobčinska poslovna logistična cona Ptuj, Videm, Hajdina »Medobčinska PC Ptuj« s skupno površino 

96 ha. 

 

 Poslovne cone in prosta območja 
 

Ime obrtne cone Velikost 
v ha 

Zasedenost 
v % 

Velikost 
širjenja v 

ha 

1 Poslovna cona Ptuj levi breg PC levi breg 124,45 85.00 % 36.5 

2 Poslovna cona Ptuj desni breg PC desni breg 51.73 85.00 % 5.8 

3 Medobčinska poslovna logistična cona 
Ptuj, Videm, Hajdina 

Medobčinska poslovna 
cona Ptuj 

40.0 0% 56.0 

 

 

 

 

Slika 4: prikaz lokacij dveh aktualnih poslovnih con v Mestni občini Ptuj (prikaz širšega območja) 

1 

2 
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Slika 1: prikaz lokacij obstoječih in predvidenih poslovnih con v Mestni občini Ptuj 
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Slika 6: prikaz lokacij obstoječih in predvidenih poslovnih con v Mestni občini Ptuj (levi breg) 
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Slika 7: prikaz lokacij obstoječih poslovnih con v Mestni občini Ptuj (desni breg) 
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3.2. Podrobna predstavitev poslovnih con v Mestni občini Ptuj  
 

Naziv Poslovna cona 1 Poslovna cona 2 Poslovna cona 3 

Ime cone PC Ptuj  
levi breg  

PC Ptuj  
desni breg  

Medobčinska 
PC Ptuj 

Velikost cone 1240000 454000 400000 

Zasedenost zemljišč cone 85 85 0 

Možnost širitve cone 365000 561000 560000 

Možnost nakupa zemljišč DA DA DA 

Cena nakupa zemljišč 60-70 40-50 40-50 

Možnost nakupa prostorov NE NE NE 

Cena nakupa prostorov 0 0 0 

Možnost nakupa ali najema Nakup  Nakup Nakup 

Možnost telefonskega priključka v coni - opisno DA (optično 
omrežje) 

DA (optično 
omrežje) 

NE 

Možnost plinskega priključka v coni - opisno DA DA NE 

Možnost toplovodnega priključka v coni - opisno NE NE NE 

Možnost vodovodnega priključka - opisno DA DA NE 

Možnost kanalizacijskega priključka - opisno DA DA NE 

Možnost priključna tehnične vode - opisno NE DA NE 

Možnost industrijskega ogrevanja - opisno NE NE NE 

Možnost električnega priključka v coni - opisno DA DA NE 

Oddaljenost cone od priključka na avtocesto/hitro 
cesto [m] 

Do 4,9 km Do 4,9 km Do 4,9 km 

Oddaljenost do industrijskega tira [m] do 0.49 km do 0.99 km 2 km in več 

Oddaljenost do tovorne postaje [m] Do 4,9 km Do 4,9 km Do 4,9 km 

Oddaljenost do potniške postaje [m] Do 4,9 km Do 4,9 km Do 4,9 km 

Oddaljenost do kontejnerskega terminala Luke 
Koper [m] 

200 km in več 200 km in več 200 km in več 

Oddaljenost do kontejnerskega terminala - 
prekladalne postaje Maribor [m] 

Do 49,9 km Do 24,9 km Do 24,9 km 

Oddaljenost do kontejnerskega terminala - 
prekladalne postaje Celje [m] 

Do 74,9 km Do 74,9 km Do 74,9 km 

Obstoj zmožnosti sodelovanja med podjetji v coni na 
način, da se med njimi izboljša pretok virov ter da se 
posledično močno zmanjšajo ali odpravijo negativni 
vplivi na okolje 

NE NE NE 

Poseganje cone na območje redkih poplav DA NE NE 

Poseganje cone na območje zelo redkih poplav DA DA NE 

Poseganje cone na območje velike nevarnosti NE NE NE 

Poseganje cone na ožja vodovarstvena območja NE NE NE 

Poseganje cone na širša vodovarstvena območja DA DA DA 

Poseganje cone na širša zavarovana območja NE NE NE 

Poseganje cone na ožja zavarovana območja NE NE NE 
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Poseganje cone na območja in lokacije naravnih 
vrednot 

DA DA NE 

Poseganje cone na območja NATURA 2000 DA DA NE 

Poseganje cone na ekološko pomembna območja DA DA DA 

Poseganje cone na območja gozdnih rezervatov NE NE NE 

Poseganje cone na območja varovalnih gozdov NE NE NE 

Poseganje cone na območja nepremične kulturne 
dediščine 

DA DA NE 

Poseganje cone na območja z naklonom terena Do 4% Do 4% Do 4% 

Ime cone Poslovna cona 
Ptuj levi breg 

Poslovna cona 
Ptuj desni breg 

Medbočinska 
poslovna cona 

Ptuj 

Vir: UIRS, 2019. 
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3.3. Privlačnosti območij poslovnih con v Mestni občini Ptuj za možne vlagatelje – 

ožji nabor kriterijev  
 
Dejavniki pritegnitve so dejavniki, ki možne vlagatelje privlačijo, da kupijo/najamejo površine stavbnih 
zemljišč v obstoječi ali načrtovani poslovni coni na določenem območju.  
 

ŠT. 
KRIT. 

KRITERIJI SKUPINE DEJAVNIKOV PRITEGNITVE Poslovna 
cona 1 

 

Poslovna 
cona 2 

 

Poslovna  
cona 3 

 

PC Ptuj  
levi breg  

PC Ptuj desni 
breg  

PC Ptuj 
Medobčinska 

KRP1 Prostorske značilnosti območja poslovne cone 8,0 8,0 12,0 

KRP2 Makro lokacija poslovne cone 
 

12,0 12,0 12,0 

KRP3 Prometna dostopnost poslovne cone 
 

8,30 8,15 7,00 

KRP4 Oskrba poslovne cone z energenti 
 

3,50 3,50 0 

KRP5 Opremljenost poslovne cone z vodovodnim in 
kanalizacijskim omrežjem 

2,0 3,0 0 

KRP6 Opremljenost poslovne cone s 
komunikacijskim omrežjem 

2,0 2,0 0 

KRP7 Stroški nakupa in najema zemljišč v poslovni 
coni ter upravljanja 

9,0 9,0 4,5 

KRP8 Davčne in druge spodbude ter olajšave 
 

10,0 10,0 10,0 

KRP9 Opredeljenost poslovne cone v prostorskih 
aktih 

9,0 9,0 2,0 

KRP10 Zmogljivost/zmožnost izvajanja dejavnosti oz. 

projektov industrijske simbioze 

6,0 3,0 0,0 

KRP11 Demografska in zaposlitvena struktura 

statistične/razvojne regije v katerem se nahaja 

poslovna cona 

4,2 4,2 4,2 

∑ 74,0 71,85 51,7 
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3.4. Učinki zaviranja / onemogočanja uporabe območij poslovnih con v Mestni 

občini Ptuj za možne vlagatelje   
 
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 Poslovna 
cona 1 

 

Poslovna cona 
2 
 

Poslovna  
cona 3 

 

PC Ptuj  
levi breg  

PC Ptuj desni 
breg  

PC Ptuj 
Medobčinska 

KRZ1 Poseganje poslovne cone na poplavna območja 
 

9,0 2,0 0 

KRZ2 Poseganje poslovne cone na erozijska območja 
 

0 0 0 

KRZ3 Poseganje poslovne cone na potencialna plazovita 
območja 

0 0,4 0,4 

KRZ4 Poseganje poslovne cone na vodovarstvena 
območja 

2,0 2,0 0 

KRZ5 Poseganje poslovne cone na zavarovana območja 
narave 

0 0 0 

KRZ6 Poseganje poslovne cone na območja in lokacije 
naravnih vrednot 

8,0 8,0 0 

KRZ7 Poseganje poslovne cone na območja NATURA 2000 8,0 8,0 0 

KRZ8 Poseganje poslovne cone na ekološko pomembna 
območja 

8,0 8,0 8,0 

KRZ9 Poseganje poslovne cone na strateška območja za 

kmetijstvo in pridelavo hrane 

0 4,0 0 

KRZ10 Poseganje poslovne cone na območja gozdnih 

rezervatov 

0 0 0 

KRZ11 Poseganje poslovne cone na območja varovalnih 

gozdov 

0 0 0 

KRZ12 Poseganje poslovne cone na območja nepremične 

kulturne dediščine 

8,0 8,0 0 

KRZ13 Poseganje poslovne cone na območja s strmim 

naklonom 

1,0 1,0 1,0 

∑ 44,0 41,4 8,4 
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3.5. Tipologija poslovnih con v Mestni občini Ptuj 
 

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. 

 

 

Slika 7: Shematični prikaz vzročno posledičnih zvez med dejavniki pritegnitve, dejavniki zaviranja / 

onemogočanja, primernostjo in pomembnostjo prostora za poslovne cone ter tipologijo poslovnih con 

 
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. 
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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. 
 

Izračun pomembnosti con v Mestni občini Ptuj 

Naziv poslovne cone Pritegnitev Zaviranje Stopnja 
razvitosti 

(IRO)* 

Pomembnost 
prostora 

PC Ptuj levi breg 74,00 44,00  

1,747 

52 

PC Ptuj desni breg 71,85 41,40 53 

PC Ptuj Medobčinska 51,7 8,4 76 

 

Tipologija poslovnih con v Mestni občini Ptuj 

Naziv poslovne cone Pomen  Opomba 

PC Ptuj levi breg Lokalna pomembnost - 

PC Ptuj desni breg Lokalna pomembnost - 

PC Ptuj Medobčinska  Medobčinska pomembnost  Po ureditvi komunalne 
infrastrukture ima ta cona 
potencial regionalne oz. 

nacionalne pomembnosti.  

 

 

*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.
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4. SWOT ANALIZA PONUDBE, RAZVOJA IN UPRAVLJANJA POSLOVNIH CON V OBČINI 
 

4.1. SWOT analiza 

4.1.1. Izzivi notranjega in zunanjega okolja 

Problemski 
sklopi 

Gospodarstvo Kvaliteta življenja Poselitev  Prometna in komunalna 
infrastruktura 

Krajina 

Prednosti 
občine 

10 ključnih podjetij (zvezde) v Občini 
ustvari čez 333 mio EUR prihodkov in 
zaposlujejo čez 2100 oseb. Razvita in 
uveljavljena blagovna znaka »dobrote 
slovenskih kmetij«, blagovna znamka 
Perutnina Ptuj.  
Velike količine vode za namakanje iz 
reke Drave. 

Kakovost bivanja kvalitetna,  
dobro razvita mreža osnovnih 
in srednjih šol, Glasbena šola, 
Gimnazija, SŠC Ptuj, 
Visokošola, Bolnica, Lekarna, 
Zdravstveni dom, knjižnica, 
Ljudska univerza, Gledališče, 
Tržnica, Trgovine, dobra 
varnost občanov. 

Dovolj možnosti za nove 
naselitve in priseljevanja 
mladih družin v občino. 
Možnost bivanja mladih 
družin v neposredni 
bližini šol v času 
izobraževanja. 

Ugodna lega z vidika 
železnice (V.koridor). 
Strateška lega: Hrvaška, 
Madžarska in z vidika 
avtocestnega križa. 

Sorazmerno ohranjena 
območja naravne in 
kulturne krajine. 
Razvijati poslovne cone, ki 
so izven območja Nature 
2000 in varovanega 
področja ZVKD, ohranjanje 
rastlinskih in živalskih vrst 
ter njihovih habitatov. 

Priložnosti  
za občino 

Komplementarne dejavnosti v poslovni 
coni Ptuj levi breg (energetika in 
ogrevanje). Razvoj skupne medobčinske 
cone na 100 ha za privabljanje strateških 
investitorjev. Investicije v turizem. 
Geotermalna energija. 
Povezovanje med podjetji RR 
institucijami. Vzpostavitev pisarne za 
privabljanje tujih investitorjev v MO 
Ptuj. Izgradnja namakalnega sistema.  

Privabljanje talentov, ki imajo 
višje zahteve po kvalitetnem 
življenju in preživljanju 
prostega časa. Prilagodljivost 
obstoječega prebivalstva na 
razvojno usmerjeno občino. 
Novi družbeni, ekonomski in 
prostorski razvojni izzivi in 
trendi. Razvoj turizma. 

Razvoj mestnega 
središča, poselitve in 
novogradnje.  
 

Razvoj hitre ceste Ptuj-
Ormož do leta 2025. 
Ureditev kolesarskih cest. 
 

 
 

Razvoj integriranega 
turističnega in prostorskega 
sistema krajine, v katerem 
so vsa pomembnejša 
območja medsebojno 
optimalno povezana z 
ekokoridorji. Ustrezna 
omejitev posegov v prostor, 
ki je v rdeči oz. oranžni coni 
ogroženosti.  
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Slabosti  
občine 

Občina ni v celoti lastnica prostih 
poslovnih con in nima nadzora nad 
cenovno politiko vrednosti prodaje 
zemljišč. Ni sistematičnega pristopa k 
animiranju in promociji novih 
vlagateljev. Priliv zunanjih naložb tako v 
regijo, kakor tudi v MO Ptuj je nizek, 
primanjkuje ustreznih pripravljenih 
lokacij za poslovne dejavnosti, cene 
zemljišč in poslovnih prostorov so 
visoke. 
 

V primeru novih podjetij, 
priseljevanja se bo morala 
zgraditi nova infrastruktura: 
vrtec, dom upokojencev, 
stanovanja za mlade družine. 
 
 

Ni prostih 
večstanovanjskih 
objektov za nove 
družine, ki bi se preselile 
zaradi dela. 
Primanjkuje neprofitnih 
stanovanj. 

Obremenjenost obstoječe 
cestne infrastrukture.   
 
 

Slab odziv investitorjev za 
javno-zasebno partnerstvo 
na področju energetskih 
projektov, visoki stroški 
odstranjevanja mulja CČN 
Ptuj. 
 

Nevarnosti  
za občino 

Širjenje nove PC Medobčinske cone se 
ne razvije v skladu s terminskim planom. 
Ne pridobi se razpis za sofinanciranje 
komunalne infrastrukture v poslovnih 
conah. Prepočasen razvoj in dokončanje 
komunalne ureditve. Visoka cena 
zemljišč v poslovnih conah se nadaljuje.  
Neizkoriščanje razvojnih priložnosti. 
Gradnja poslovnih objektov 
je (še vedno) povezana z dolgotrajnimi in 
zapletenimi postopki (sistemsko). 

Potrebno poskrbeti za vse 
generacije. Večgeneracijsko 
središče in mesto Ptuj.  
Privabljanje podjetij, ki ne 
bodo obremenjevala okolja 
(zraka, podtalnice). 
 

Nadaljevanje negativnih 
demografskih trendov, 
nadaljnji beg možganov 
in kompetentnega kadra, 
v primeru, da ne bo 
novih investicij in 
delovnih mest v regiji. 

Zamude pri izgradnji hitre 
ceste Ptuj-Ormož.  
Zamude pri sprejemanju 
OPN in OPPN za širjenje 
obstoječih PC in za nove 
PC (Medobčinska).  
Zamude pri izgradnji 
komunalne infrastrukture 
za poslovne cone.  

Pritisk na naravno in 
kulturno krajino ter okolje 
zaradi razvoja industrije, 
širjenja poselitve in 
povečanega obsega 
tranzitnega prometa. 
Slabšanje kakovosti tal in 
podtalnice, prekomerna 
gradnja in spremembe 
namembnosti zemljišč (K1 v 
IG). 
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4.1.2. SWOT analiza poslovnih con in gospodarstva 

 

PREDNOSTI SLABOSTI 
+ tradicija podjetništva, industrije in domače obrti, 
+ PP d.d. nosilec grozda agroživilstva, 
+ diverzificirano gospodarstvo, 
+ projektne izkušnje iz programov EU, 
+ ugodna geografska lega, 
+ razpoložljiva kvalificirana delovna sila, 
+ izvozna orientiranost gospodarstva. 
  

- nizka dodana vrednost, 
- hitrejša rast brezposelnosti, 
- zadolženost podjetij, 
- slaba opremljenost poslovnih in industrijskih con, 
- visok delež delovno intenzivne industrije, 
- premajhna inovativnost, pomanjkanje tržne 

usmerjenosti (aktivno trženje PC), 
- administrativne in birokratske ovire ter dolgoročni 

postopki pri pridobivanju raznih soglasij za potrebe 
podjetnikov, 

- ni skrbnika in upravljalca poslovne cone. 
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
+ izboljšane prometne povezave hitra cesta Ptuj – 
Ormož, 
+ mreženje, grozdenje in internacionalizacija MSP, 
+ učinkovitejše podporno okolje za spodbujanje 
podjetništva (start up), 
+ zaposlovanje lokalnega kadra, 
+ bližina obstoječih in novih trgov, 
+ geostrateški položaj, 
+ železnica in drugi tir, 
+ razvoj Medobčinske poslovne cone, 
+ razvoj produkta OVE daljinskega ogrevanja 
(geotermija), 
+ Ptuj mesto, načrtovanje novih spalnih naselij, 
+ Hotel 2 in 3 (skupaj novih 250 sob do konca leta 2025), 
glamping naselje 50 hiš ob Dravi, nove restavracije. 
 

- COVID-19 posledice, 
- gospodarska in socialna recesija v EU in nezanimanje 

za vstop v poslovne cone, 
- veliki apetiti in previsoke cene m2 zemljišča, 
- selitev kapitala v države s poceni delovno silo in 

nezmožen preskok k produkciji z visoko dodano 
vrednostjo, 

- nadaljnja migracija izobraženih kadrov, 
- odhajanje ali zaprtje multinacionalnih družb iz regije, 
- prepočasen razvoj poslovno industrijskih con, 
- prepočasen razvoj podporne infrastrukture, 
- nezadostna absorpcijska sposobnost za črpanje 

evropskih in državnih razvojnih sredstev (projekti, 
kadri, lastna udeležba). 

 

 

4.2. Ključne konkurenčne prednosti z vidika gospodarske rasti in poslovnih con 
 

a. Geostrateška lokacija Ptuja, 

b. Urbano središče.  

c. Potencial širitve PC levi breg in PC desni breg. 

d. >100 ha nova strateška Medobčinska poslovna cona,  

e. Geotermalni potencial.  

 

 



 

 

33 

5. VIZIJA, STRATEŠKI CILJI RAZVOJA IN UPRAVLJANJA POSLOVNIH 

CON V MESTNI OBČINI PTUJ 
 

5.1. Namen, vizija razvoja in upravljanja poslovnih con v Mestni občini Ptuj 
 

Z vidika občine 

Občina bo gospodarstvu, v okviru svojih pristojnosti, zagotavljala čim bolj optimalne razmere za razvito 

prometno, gospodarsko in komunalno infrastrukturo. Zato bo Mestna občina Ptuj vodila postopek 

načrtovanja, izgradnje in komunalno ter infrastrukturne opremljenosti nove skupne Medobčinske 

poslovne cone, pripravila bo tudi načrte za širitev in si prizadevala poiskati nove vlagatelje, podjetja, ki 

bodo doprinesla nove zaposlitve z višjo dodano vrednostjo.  

Smernice: 

1. Spodbujanje podjetništva in privabljanje investitorjev. 

2. Uveljavljanje koncepta trajnostne mobilnosti. 

3. Učinkovita raba energije, povečanje oskrbe iz obnovljivih virov energije in nižanje ogljičnega odtisa. 

4. Turistični razvoj mesta, inovativni turistični produkti in storitve ter učinkovita promocija. 

 

Vizija: 

Ptuj, ustvarjalna zakladnica tisočletij. Mestna občina Ptuj bo pokrajinsko središče poslovnih priložnosti in 

spodbudno okolje za inovativna podjetja in investitorje. Okoljski razvoj bo temeljil na trajnostni 

mobilnosti, energetski učinkovitosti, izrabi lokalnih alternativnih virov in urejeni infrastrukturi. Ptuj bo 

prepoznan kot zakladnica tisočletij, mesto kulture in festivalov ter privlačnih naravnih danosti. Prebivalci 

mesta bodo aktivni, zdravi in ustvarjalni. 

 

Z vidika lastnikov in upravljalcev prostih poslovnih con 

Razpoložljive proste površine, ki so v poslovnih conah so tudi v privatnem ali fizičnem lastništvu. Namen 

je pridobiti predvsem visokotehnološka in okolju prijazna proizvodna ali storitvena podjetja.  
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Poslovna cona Ptuj levi breg: 

Na razpolago > kot 15 ha prostih zemljišč, ki so v lasti podjetij (Baukom Montaža, Euro Vrt d.o.o., Dujardin 

d.o.o.) in fizičnih oseb. Podjetja imajo del teh površin rezerviranih za svojo lastno širitev in za prodajo na 

trgu. Na levem bregu so potrebne širitve Poslovne cone levi breg, v primeru če se hoče narediti preboj za 

zagon podjetništva.  

 

 
Slika 8: poslovna cona Ptuj levi breg in prosta zemljišča 

 

 

  



 

 

35 

Poslovna cona Ptuj desni breg: 

Na razpolago nekaj manj kot 3 ha. Poslovna cona je v mešanem lastništvu. Zemljišča so v lasti MO Ptuj, 

podjetij in fizičnih oseb. Na desnem bregu ni možnega resnega zagona podjetništva z obstoječimi prostimi 

kapacitetami zemljišč. Potrebno skrbno načrtovnaje in širitev PC desni breg. 

 
Slika 9: poslovna cona Ptuj desni breg in prosta zemljišča 

 

 

 

Medobčinska poslovno logistična con Ptuj: 

• V strateških planih. 

• Predvideno na razpolago 96 hektarjev. 

• Fazna gradnja. 

• PC ima trenuton Medobčinski pomen, cilj doseči nacionalni pomen PC. 

• Strateška lokacija ob avtocesti. 

• Možnost pritegniti strateške investitorje 
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5.2. Cilji razvoja in upravljanja poslovnih con v Mestni občini Ptuj 
 

Razvojni cilji: 

1. Razširiti obstoječe PC s sprejetjem ustreznih prostorskih aktov.  

2. Urediti lastništvo zemljišč v poslovnih conah (odkup zemljišč s strani lokalnih skupnosti oz. 

Stanovanjskega sklada RS) in jo komunalno urediti. Uveljavljati predkupne pravice. 

3. Komunalno opremiti dele poslovnih con v Mestni občini Ptuj. 

4. Vzpostaviti sistem, ki omogoča dolgoročno spremljanje stanja in procesov na področju razvoja 

poslovnih con v Mestni občini Ptuj ter njihovo povezovanje in upravljanje. 

5. Prizadevanje za dokončanje hitre ceste Ptuj – Ormož. 

6. Pripraviti plan razvoja in komunalne infrastrukture nove Medobčinske poslovne cone na 96 ha ter 

fazna izgradnja 2021-2030. 

7. Globalna in ne le lokalna usmerjenost poslovnih con v Mestni občini Ptuj. 

8. Večja prepoznavnost in boljša privlačnost ter konkurenčnost poslovnih con s ciljem pridobivanja 

(domačih in tujih) investitorjev. 

9. Povezovanje s subjekti inovativnega okolja ter spodbujanje razvoja poslovnih con, v panogah in 

dejavnostih, ki so inovativne in tehnološko napredne (industrija 4.0 in 5.0). 

 

Upravljavski cilji:  

1. Izdelati model upravljanja in trženja poslovnih con v Mestni občini Ptuj. 

2. Pripraviti smernice oz. priporočila za usmerjanje razvojnih ukrepov na področju gospodarskega in 

prostorskega razvoja za posamezne tipe poslovnih con po dejavnostih in velikosti v Mestni občini 

Ptuj.  

3. Predlagati rešitve za trajno in redno spremljanje in vzdrževanje stanja podatkov poslovnih con in 

subjektov inovativnega okolja v Mestni občini Ptuj ter pripraviti koncept aplikacije za zajem, 

vodenje in posodabljanje podatkov o conah in subjektih inovativnega okolja.  
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5.3. Kvantitativni cilji poslovnih con v Mestni občini Ptuj  
Kvantitativni cilji poslovnih con v Mestni občini Ptuj (rast, nova podjetja, nove naložbe, nova delovna 

mesta, časovna dinamika, ..). 

 

5.3.1. Kvantitativni cilji poslovne cone Ptuj levi breg 2020 - 2027 

 

Naziv kazalnika Merska enota Ciljna vrednost 

Pripraviti razvojni načrt poslovne cone število 1 

Urediti namembnost z OPPN  število 1 

Predlagana širitev (max 36,5 ha) ha 15 

Komunalna ureditev poslovne cone število 1 

Pridobiti strateškega vlagatelja število 1-2 

Vstop MSP in VP v novo poslovno cono število >3 

Ureditev cestne infrastrukture do cone število  1 

Število novo ustvarjenih delovnih mest število 200 novih delovnih mest 

 

5.3.2. Kvantitativni cilji Poslovna cona Ptuj desni breg 2020 – 2027 

 

Naziv kazalnika Merska enota Ciljna vrednost 

Pripraviti razvojni načrt poslovne cone število 1 

Urediti namembnost z OPPN  število 1 

Predlagana širitev (max. 45 ha) ha 15 

Komunalna ureditev poslovne cone število 1 

Pridobiti strateškega vlagatelja število 1-2 

Vstop MSP in VP v novo poslovno cono število >3 

Ureditev cestne infrastrukture do cone število  1 

Število novo ustvarjenih delovnih mest število 50 novih delovnih mest 

 

5.3.3. Kvantitativni cilji Poslovna cona Medobčinska 2020 – 2027 

 

Naziv kazalnika Merska enota Ciljna vrednost 

Pripraviti razvojni načrt poslovne cone število 1 

Urediti namembnost z OPPN  število 1 

Predlagana širitev (max. 96 ha) ha 30 

Komunalna ureditev poslovne cone (fazno) število 3 

Pridobiti strateškega vlagatelja število 3-4 

Vstop MSP in VP v novo poslovno cono število >5 

Ureditev cestne infrastrukture do cone število  1 

Število novo ustvarjenih delovnih mest število 200 novih delovnih mest 
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6. GLAVNE STRATEŠKE USMERITVE  
 

6.1. Nosilne podjetniško-obrtniške panoge v Mestni občini Ptuj 

 
• Živilsko-predelovalna industrija. 

• Proizvodnja in obdelava kovin. 

• Transport in logistika. 

• Avtotrgovine in servis. 

• Trgovina in veleprodaja. 

• Turizem. 

 

 NAZIV Dejavnost PRIHODKI 
v mio EUR 

Delež v % Povprečno 
število 
zaposlenih 

1 Perutnina Ptuj d.o.o. Proizvodnja izdelkov iz piščančjega 
mesa 

181,1 
44,2% 

1435 

2 CP Ptuj d.d. Nizke gradnje, vzdrževanje cest 34,1 8,3% 246 

3 Špedicija Goja d.o.o. Transport in špedicija 16,7 4,1% 114 

4 PAA Global, d.o.o. Prodajalec in serviser vozil 25,6 6,2% 32 

5 TPV prikolice d.o.o. Izdelava tovornih prikolic 16,1 3,9% 97 

6 Kaass - avto d.o.o. Prodajalec in serviser vozil 13,4 3,3% 61 

7 Dominko d.o.o. Prodajalec in serviser vozil 13,2 3,2% 40 

8 Klima Ptuj d.o.o. Prezračevanje, klima, regulacija 11,3 2,8% 31 

9 Tames d.o.o. Strojne in elektro inštalacije 11,0 2,7% 88 

10 Pfeifer & Langen, d.o.o. Proizvodnja in trgovina s 
sladkorjem 

11,0 
2,7% 

4,0 

11 Asfalti Ptuj d.o.o. Nizke gradnje, ceste 11,1 2,7% 64 

12 EPC Mont d.o.o. Montaža tehnoloških sistemov 9,1 2,2% 106 

13 LP Mycron d.o.o. proizvodnja prvovgradnih 
sistemskih komponent 

8,8 
2,1% 

115 

14 Tenzor d.o.o. Integracija tehničnih sistemov 8,1 2,0% 58 

15 Elektronika Borak d.o.o. Avtomatizacija, robotika 7,1 1,7% 58 

16 Flenco d.o.o. Montaža industrijskih strojev 7,0 1,7% 19 

17 MP Ptuj d.o.o. Proizvodnja izdelkov iz jekla, 
strojegradnja 

6,8 
1,7% 

106 

18 JP.Montage, d.o.o. Obdelava kovin 6,8 1,7% 132 

19 Agis Technologies, d.d. Proizvajalec pnevmatsko-
hidravličnih zavornih agregatov 

5,8 
1,4% 

108 

20 Mark Metal d.o.o. Proizvodnja kovinskih izdelkov 5,7 1,4% 118 

 SKUPAJ  409,8 100,0 3032 

Vir: bonitete.si, podatki za leto 2018/2019 

Dvajset največjih podjetij povprečno zaposluje več kot 3000 delavcev in skupaj ustvari več kot 400 mio 

EUR  prihodkov, kar znaša 39% od celotnih ustvarjenih prihodkov podjetij v občini. Nosilno podjetje je 

Perutnina Ptuj d.d., ki ustvari 17% celotnih prihodkov podjetij v Mestni občini Ptuj. 

 

https://bonitete.bisnode.si/BoniteteCE/Pages/Company.aspx?Lang=sl-SI&Mode=SI&App=SI&CompanyId=44874&CompanyDetailType=QuickView
https://bonitete.bisnode.si/BoniteteCE/Pages/Company.aspx?Lang=sl-SI&Mode=SI&App=SI&CompanyId=60684&CompanyDetailType=QuickView
https://bonitete.bisnode.si/BoniteteCE/Pages/Company.aspx?Lang=sl-SI&Mode=SI&App=SI&CompanyId=112197&CompanyDetailType=QuickView
https://bonitete.bisnode.si/BoniteteCE/Pages/Company.aspx?Lang=sl-SI&Mode=SI&App=SI&CompanyId=50470&CompanyDetailType=QuickView
https://bonitete.bisnode.si/BoniteteCE/Pages/Company.aspx?Lang=sl-SI&Mode=SI&App=SI&CompanyId=221438&CompanyDetailType=QuickView
https://bonitete.bisnode.si/BoniteteCE/Pages/Company.aspx?Lang=sl-SI&Mode=SI&App=SI&CompanyId=62857&CompanyDetailType=QuickView
https://bonitete.bisnode.si/BoniteteCE/Pages/Company.aspx?Lang=sl-SI&Mode=SI&App=SI&CompanyId=55379&CompanyDetailType=QuickView
https://bonitete.bisnode.si/BoniteteCE/Pages/Company.aspx?Lang=sl-SI&Mode=SI&App=SI&CompanyId=77668&CompanyDetailType=QuickView
https://bonitete.bisnode.si/BoniteteCE/Pages/Company.aspx?Lang=sl-SI&Mode=SI&App=SI&CompanyId=220171&CompanyDetailType=QuickView
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6.2. Smernice za zapolnitev Poslovne cone levi breg 
 

Ime smernice PC Ptuj levi breg 

Oznaka 
smernice 

S1 

 
 

 
Opis smernic 

• >15 hektarjev poslovne cone za nove dejavnosti, nove vlagatelje. 
Del tega lastniki potrebujejo za svojo širitev oziroma diverzifikacijo 
poslovanja. 

• Za resen nastop do vlagateljev bi morala cona imeti na razpolago 
minimalno 15 ha površin. 

• Cene zemljišč v poslovni coni nad 60 EUR, kar je za industrijo in 
tuje vlagatelje nad pričakovano ceno. 

• Možna širitev 36,5 ha. (potrebna sprememba iz K1) 

• Primeren prostor za strateške investitorje (srednja in velika 
podjetja, ki iščejo 2-5 ha zemljišča). 

• Možno tudi drobljenje poslovne cone na manjše (obrtniške) 
dejavnosti (do 10.000 m2). 

 
Za nove vlagatelje:  
Možnost investiranja v Poslovno cono Ptuj levi breg da, vendar so 
omejene površine. 
Modeli vstopa novega investitorja so lahko različni: 

• Prodaja zemljišča ali najem.  
 
V Poslovni coni Ptuj levi breg je smiselno vzpodbujati izvajanje 
naslednjih dejavnosti: industrijska proizvodnja, zelene tehnologije, RR 
dejavnosti, proizvodnja na obrtni ravni, tehnološki park. 

 
Cilji 
 

• Vzpodbujanje programov in investicij z višjo dodano vrednostjo. 

• Iskanje dejavnosti, ki ne obremenjujejo okolja.  

• Pritegniti investitorje, ki potrebujejo večje površine.  

Pričakovani 
rezultati 

• Pridobiti 1-2 strateška investitorja.  

• Nove zaposlitve. 

 
Ključne 
aktivnosti 

• Predstavitev cone na mednarodnih sejemskih nastopih (v sklopu 
projekta Innovative Location). 

• Izdelava marketinških orodij. 

• Sodelovanje s vstopno točko One –Stop-Shop za tuje in domače 
investitorje (MRA; ZRS Bistra in SPRIT). 
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6.3. Smernice za zapolnitev Poslovne cone Ptuj desni breg 
 

Ime smernice PC Ptuj desni breg 

Oznaka 
smernice 

S2 

 
 

 
Opis smernic 

• Na razpolago za vstop vlagateljev nekaj manj kot 3 ha.  

• Poslovna cona je v mešanem lastništvu.  

• Preveriti potrebe lastnikov zemljišč. 

• Na desnem bregu ni možnega resnega zagona podjetništva z obstoječimi 
prostimi kapacitetami zemljišč. 

• Cene zemljišč > 40 EUR. 
 
V Poslovni coni Ptuj se predlaga izvajanje naslednjih dejavnosti: živilsko 
predelovalna industrija,  skladišče vseh vrst blaga, avtoport, zelene tehnologije, 
rastlinjaki. 
 
Za nove vlagatelje:  
Možnost investiranja v poslovni coni da, vendar trenutno ni prostih površin za 
resne vlagatelje. 
 
Modeli vstopa novega investitorja so lahko različni: 

• Prodaja zemljišča ali najem.   
 

 
Cilji 
 

• Vzpodbujanje programov in investicij z višjo dodano vrednostjo. 

• Izboljšanje pogojev za poslovanje MSP v regiji in dvig dodane vrednosti. 

• Iskanje dejavnosti, ki ne obremenjujejo okolja.  

• Primerni programi vezani na zelene tehnologije (predelavo mulja, OVE 
geotermalna elektrarna).   

• Primerni programi vezani na logistiko in transport (LKW Port, skladišča, 
pretovorne postaje, hladilnice). 

• Primerni programi za gojenje in pridelavo hrane in rastlin za medicinsko 
uporabo (rastlinjaki  365, izkoristiti možnosti namakanja iz reke Drave).  

• Komunalno opremljanje poslovne cone. 

 
Pričakovani 
rezultati 

• Pritegniti nove investitorje MSP (>3 podjetij za vstop v poslovno cono).  

• Nove zaposlitve v poslovni coni. 

• Razvoj novih programov. 

 
Ključne 
aktivnosti 

• Predstavitev PC Ptuj desni breg na mednarodnih sejemskih nastopih (v 
sklopu projekta Innovative Location). 

• Izdelava marketinških orodij. 

• Sodelovanje s vstopno točko One –Stop-Shop za tuje in domače investitorje 
(MRA, ZRS Bistra, SPRIT). 
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Primer rešitve: Geotermalna elektrarna  

 
Slika 10: Unterhaching geotermalna elektrarna 3,4 MWel in do 38 MW toplote, ogreva 22.000 prebivalcev 

 

 

Primer rešitve: Ogrevanja na lesne sekance CHP kogeneracija 800 kw električne energije in do 1800 kw toplote za 

ogrevanje (možnost hlajenja).  

 
Slika 11: https://www.syncraft.at/referenzen/holzkraftwerke 

 

 

 

 

 

https://www.syncraft.at/referenzen/holzkraftwerke


 

 

42 

Primer rešitve: Razvojni park zelenih tehnologij 

 
Slika 12: Nova raziskovalna platforma za sončno energijo 

 

 
Primer rešitve: Gojenje rastlin in eko izdelkov 365 dni v rastlinjakih (npr. industrijska konoplja).  

 
Slika 14: Gojenje medicinske konoplje in OVE samooskrba
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6.4. Smernice za načrtovanje in vzpostavitev Poslovne cone Medobčinska 

poslovno logistična cona  
 

Ime smernice Medobčinska poslovno logistična cona 

Oznaka 
smernice 

S4   

 
 

 
Opis smernic 

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

• 96 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 fazno (prva faza > 30ha do konca 
leta 2027). 

• 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 
 

Veljavni prostorski dokumenti: 

• Občinski prostorski načrt Mestne občine Ptuj vsebuje območje cone v 
strateškem delu. 

• Občinski prostorski načrt Občine Hajdina še ni sprejet, predlagana je 
umestitev v strateškem delu. 

• Občinski prostorski načrt Občine Videm – predvidena je umestitev v 
spremembah in dopolnitvah. 

• Območni razvojni program Spodnje Podravje 2014 – 2020: projekt 
Medobčinska poslovno logistična cona. 
 

Za nove vlagatelje:  
Možnost investiranja v poslovni coni da. Možnost pritegniti strateške poslovne 
vlagatelje. 
 
Modeli vstopa novega investitorja: 

• Prodaja zemljišča ali dolgoročni najem.  
 
Predlagani sektorji: 

• Multimodalna vozlišča (logistične platforme). 

• Industrija za MSP/podjetja s srednjo tržno kapitalizacijo. 

• Nove tehnologije in zeleni promet. 

• Raziskave, razvoj, inovacije. 

• Vozila in prometni sistemi. 

• Vseevropsko omrežje – promet. 
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Cilji 
 

• Načrtovanje poslovne cone. 

• Nakup zemljišč. 

• Fazna gradnja (prva faza minimalno 30 hektarjev). 

• Regijska oz. poslovna cona nacionalnega pomena.  

• Identificirati potrebo za vstop vlagateljev in strateških partnerjev. 
 

 
Pričakovani 
rezultati 

• Razviti masterplan za poslovno cono.  

• Odločitev za programske vsebine in lastnost cone.   

• OPN in ustrezna namembnost.  

• Odkup vseh zemljišč za fazo 1. 
 

 
Ključne 
aktivnosti 

• Sodelovanje vseh treh lokalnih skupnosti.  

• Vodenje postopkov s strani skupne občinske uprave. 

• Določitev tipologije in pomembnosti poslovne cone. 

• Ponudba in povpraševanje na trgu (test). 

• Izdelava študije izvedljivosti, programskih vsebin z masterplanom, 
marketinških orodij. 

• Sodelovanje s vstopno točko One –Stop-Shop za tuje in domače investitorje 
(MRA, ZRS Bistra, SPRIT). 

 

 
Slika 15: prikaz skupne Medobčinske poslovno logistične cone  
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6.5. Smernice za upravljanje poslovnih con 
 

Ime smernice Upravljanje poslovnih con v Občini Ptuj 

Oznaka 
smernice 

S5 

 
 

 
Opis smernic 

• > 180 ha obstoječih poslovnih con. 

• > zasedenost več kot 85%.  

• > 20 ha prostih zemljišč v poslovnih conah. 

• >95 ha možnih razširitev v poslovnih conah. 

• >100 ha novih načrtovanih poslovnih con. 

• Upravljalcev poslovnih con ni.  

• Poslovna cona Ptuj levi in desni breg ter nova Medobčinska poslovna cona 
je smiselno, da imajo skupnega upravljalca. 
 

Modeli upravljanja: 

• Strokovna oseba ali institucija. 

• 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). 

• Možni upravljalci: - 
 

 
Cilji 
 

• Izvajanje upravljanja poslovnih con s sistematičnim pristopom. 

• Institucionaliziran upravljavec poslovnih con. 

• Priprava različnih modelov upravljanja. 

• Vzpostaviti učinkovit in transparenten procesni model upravljanja con. 
 

 
Pričakovani 
rezultati 

• Razviti model e-upravljanja in hitrega pretoka vhodnih in izhodnih 
informacij.  

• 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 Mestni občini Ptuj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretok informacij v procesu dinamičnega modela upravljanja poslovnih con v Mestni občini Ptuj 

 

UPRAVLJAVEC POSLOVNIH CON 

Vzdrževanje 

Promocija in prodaja 

Razvoj in načrtovanje 

Pregled nad ponudbo  

/ povpraševanjem 
Prispevki za 

upravljanje 

LASTNIKI ZEMLJIŠČ V POSLOVNIH CONAH  

(občina, fizične osebe, podjetja, ..) 

 

POGODBA ZA 

UPRAVLJANJE 

 

Občinski upravljalec poslovnih 

con, kontaktna oseba 

Regijska točka za vlagatelje 

One Stop Shop (MRA, ZRS Bistra) 

Nacionalna točka za vlagatelje 

SPIRIT, MGRT 

Mednarodna predstavništva 

Konzulati, predstavništva, 

zbornice 
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6.6. Smernice za razvoj novih strateških poslovnih con v Mestni občini Ptuj (načrti) 
 

Ime smernice Razvoj novih poslovnih con v Mestni občini Ptuj 

Oznaka 
smernice 

S6 

 
 

 
Opis smernic 

Poslovna cona Ptuj levi breg 

• 15 ha nezasedenih površin. 

• 36,5 ha predvidenih za širitev. 
 
Poslovna cona Ptuj desni breg 

• 3 ha nezasedenih površin. 

• 45 ha predvidenih za širitev. 
 
Medobčinska poslovna cona 

• 96 ha predvidenih za širitev. 
 
Potrebno je sistematično pristopiti k razvoju in načrtovanju razširitve obstoječih 
poslovnih con in nove skupne Medobčinske poslovne cone.  
 

 
Cilji 
 

• Razširitev Poslovne cone Ptuj levi breg za min. 5 ha do konca leta 2027.  

• Razširitev Poslovne cone Ptuj desni breg za min 10 ha do konca leta 2027.  

• Načrtovanje in ureditev nove Medobčinske poslovne cone za 30 ha do konca 
leta 2027.  

• Spremljanje povpraševanja na trgu in potreb novih vlagateljev. 

• Spremljanje programov in predlaganih vsebin za nove poslovne cone. 
 

Pričakovani 
rezultati 

• Pridobitev subvencije za komunalno ureditev in razširitev poslovnih con. 

• Komunalna ureditev razširjenih con (PC levi breg, PC desni breg, 
Medobčinska PC Ptuj) do konca leta 2027 v velikosti 45 ha (faza 1). 
 

 
Ključne 
aktivnosti 

• Sistematičen pristop k razvoju in razširitvi poslovnih con.  

• Izbor primerne lokacije za širitev ali za novo poslovno cono v skladu s 
povpraševanjem vlagateljev. 

• Določitev kratkoročnih (2020-2023), srednjeročnih (2020-2027) in 
dolgoročnih (2020-2035), planov za širitev poslovnih con v Mestni občini 
Ptuj. 

 

 



 

 

48 

6.7. Razvoj inovativnega in trajnostno naravnanega okolja za zagonska podjetja 
 

Ime smernice Start up park Ptuj za inovativna podjetja 

Oznaka 
smernice 

S7 

 
 

 
Opis smernic 

• Start up park bi moral imeti na razpolago do 1000m2 pisarniških poslovnih 
prostorov, ki bodo oddani v najem članom podjetniškega inkubatorja. 
Člani bodo imeli več ugodnosti: ugodno najemnino v skladu z veljavnim 
cenikom, pomoč pri ustanovitvi podjetja in pripravi poslovnega načrta, 
pravno svetovanje, izobraževanja za podjetnike, koriščenje konferenčne 
sobe, finančna vlaganja, vstop na trg, STAGE GATE metoda).   

• Vzpodbujanje mladih inovativnih posameznikov k mreženju, izmenjavi 
znanj, informacij in samozaposlitvi.  

• Po potrebi vzpostaviti mini RR laboratoriji. 

• Usmeritve v nove tehnologije, ki bodo komplementarni s sedanjimi 
podjetji v občini oziroma regiji. 

• Povezava z inštitucijami in univerzami v regiji. 

• Mreženje s podjetji. 

• Pritegniti poslovne angele, investitorje, semenski kapital. 

• Usmeritev mladih inovativnih podjetij k razvoju novih produktov. 
 

Predlagana področja delovanja: Zelene tenhologije, Avtomatizacija, Digitalni 
mediji, Industrijske tehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, 
Informatika/Telekomunikacije, Kreativne industrije, Okolje in energetika, 
Živilsko-prehrambena industrija. 
V coworking bo umeščen Geek House, dogodki Start-up Ptuj in podjetniški 
inkubator.  

 
Cilji 

• Poiskati primerne vsebine za inkubator (coworking delovanje). 

• Poiskati primeren razpis za program (mentorstvo) ter promocijo novih 
podjetij. 

• Vzpostaviti mreženje s potencialnimi vlagatelji. 

• Vključitev v globalno mrežo parkov (npr. Regus) 

 
 
Pričakovani 
rezultati 

• Ustvariti sodobno tehnološko skupnost za inovativna podjetja. 

• Pomagati nosilcem regionalnega razvoja pri razvoju njihovih produktov. 

• 20 inkubiranih podjetij za 24 mesecev. 

• Nove zaposlitve v regiji. 

• Preboj, prepoznavnost in dobro ime regije. 

 
Ključne 
aktivnosti 

• Poiskati primere dobrih praks in razviti model delovanja start up parka. 

• Pritegniti k sodelovanju nosilna podjetja v regiji za mentorstvo in 
sovlaganja. 

• Pregledati možne prijave in EU subvencije za obnovo in programe start up 
parka. 
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Primer coworking prostorov 

  

  

  

  

Slika 16: primer inkubatorja in coworking prostorov 

Vir: Regus 
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7. MARKETING IN TRŽENJE POSLOVNIH CON V MESTNI OBČINI PTUJ 
 

7.1. Izgradnja dobrega imena “Image building” za pridobitev novih poslovnih 

partnerjev v Mestni občini Ptuj 
 

1. korak: KJE SMO SEDAJ? 

Instrumenti za analizo podobe občine kot ustrezne lokacije za nove investitorje 

MATRIKA FAKTORJEV 

 

Za leto 2019 je bila brezposelnost je v Mestni občini Ptuj 7,8%, medtem ko je bilo v Sloveniji povprečje 

8,8%. Delovno aktivnih je v Mestni občini Ptuj 63,3%, medtem ko jih je na ravni Slovenije 64,5%. Prihodek 

podjetij na prebivalca je v Mestni občini Ptuj 45.000 EUR, medtem ko na ravni Slovenije znaša 56.000  EUR. 

Število podjetij na 1000 prebivalcev je v Občini Ptuj 100, na slovenski ravni pa 103. Povprečna mesečna 

bruto plača je v občini Ptuj 1.457 EUR, na slovenski ravni pa 1.681 EUR. Število študentov na 1000 

prebivalcev je v Občini Ptuj 36, na slovenski ravni pa 37. 

Ugotovimo lahko, da je Mestna občina Ptuj dobro pozicionirana. Ni večjih odstopanj od slovenskega 

povprečja.  
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Splošne ugotovitve obstoječe podobe občine: 

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

• Ptuj je mestno naselje z dobrimi pogoji bivanja (vrtci, šole, turizem).  

• Aktivnih prostih poslovnih con je manj kot 20 hektarjev, kar je premalo za pritegnitev resnejših 

vlagateljev v Mestno občino Ptuj. 

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

dodane vrednosti. (Perutnina Ptuj d.d., Mark Metal d.o.o., LP Mycron, Sava Hotels & Resorts,..).  

• Velik potencial je v obnovljivih virih energije (geotermija). 

• Občina mora pristopiti k strateškemu načrtovanju in planiranju razvoja ter upravljanja poslovnih 

con.  
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2. korak: KAM GREMO? 

Opredelitev ciljnih skupin in smernic za razvoj spletnega mesta 

MATRIKA FAKTORJEV 

 

 Aktualno 
stanje 

Ciljno 
stanje* 

Brezposelnost 7,8% → 7,0% 126 116 

Delovno aktivni 62,3% → 64,5% (na 10 prebivalcev) 1469 1521 

Prihodek na prebivalca (v 000 EUR) 45 50 

Število podjetij  2318 2350 

Prihodek podjetij (v 000 EUR)  1.056 1.162 

Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 36 39 

*2025 
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7.2. Tržno-komunikacijska orodja za promocijo lokacij poslovnih con  
 

3. korak: KAKO PRIDEMO TJA? 

Orodja za dvig dobrega imena Mestne občine Ptuj 

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 

Radio Tednik 
Štajerski Tednik 
Večer 
Finance 
 

vstopna točka za 
investitorje v 
regiji (nova 
investicija oz. 
širitev). Promocija 
in prodaja. 

 

BLAGOVNA ZNAMKA 

Ptuj je prepoznano kot najstarejše slovensko mesto. Ptuj – zakladnica tisočletij, kot mednarodno 

prepoznavna turistična in kulturna butična destinacija v Evropi. 

Krepitev blagovne znamke naj poteka v smeri kvalitetnega bivanja in preživljanja prostega časa v 

najstarejšem slovenskem mestu. Ptuj je mesto, ki ima velik potencial za priseljevanje mladih družin.     

 

Zgodba za pritegnitev novih vlagateljev: 

Ptuj (latinsko Poetovio, nemško Pettau) je mesto in sedež mestne občine Ptuj, upravno, prometno, 

oskrbovalno, gospodarsko, zaposlitveno, izobraževalno in kulturno središče Dravskega in Ptujskega polja, 

Haloz ter južnega dela Slovenskih goric. 

Mesto ima status najstarejšega mesta v Sloveniji. 

Območje mesta je bilo poseljeno že v pozni kameni dobi, v antiki se je iz vojaškega tabora v prvem stoletju 

razvila rimska utrdba Poetovio. Srednjeveški del mesta se je naslonil na vznožje Grajskega griča. Mimo 

Ptuja je potekal tudi zgodovinsko pomemben prehod čez Dravo, kjer je potekala trgovska pot med 

Baltskim in Jadranskim morjem imenovana Jantarska pot. 

Perutnina Ptuj je najpomembnejša specializirana mesno predelovalna korporacija v JV Evropi. 
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OGLAŠEVANJE, PROMOCIJA 

Oglaševati je potrebno tako lokacijo celotne občine, kot posamezne lokacije treh največjih poslovnih con 

v Mestni občini Ptuj. Smiselno je širjenje dobrega imena občine tako v Sloveniji kot v tujini.  

 

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

1. potrebujejo nova zemljišča za svojo širitev, diferzifikacijo ali zagon podjetja, 

2. je lokacija poslovnih con privlačnejša od drugih potencialnih lokacij poslovnih con v Sloveniji in 

tujini, ki jih imajo v ožjem izboru potencialni vlagatelji, 

3. je Slovenija, regija, občina ožji izbor za potenacialne vlagatelje, 

4. jim predstavljajo obstoječa podjetja v občini, verigo dodane vrednosti, komplementarnost itd, 

5. imajo za osnovno dejavnost transport, logistiko, predelovalno industrijo, zelene tehnologije. 

      

Način širjenja dobrega imena in predlagane aktivnosti: 

1. SEO spletnih strani Mestne občine Ptuj, innovativelocation, 

2. GoogleAdd (lokacija primerna za nova vlaganja, lokacija za transport in logistiko, lokacija za zelene 

tehnologije), 

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

4. predstavitev poslovnih con in občine na spletni strani www.innovativelocation.eu, 

5. predstavitev na nepremičninskih, logističnih sejmih v Evropi (Nemčija, Švica, Avstrija) preko 

SPIRIT, ZRS Bistra Ptuj, MRA, 

6. sodelovanje in predstavitev preko konzulatov, gospodarskih predstavništev v tujini, 

7. širjenje dobrega imena preko obstoječih podjetij in njihovih dobaviteljev (napis na vsakem 

dopisnem listu in računu “Ptuj, mesto priložnosti ali Ptuj, lokacija za Vas”,  banner na vsaki spletni 

strani podjetja (innovativelocation). 

 

 
Slika 17: marketinški mix za izboljšanje dobrega imena občine in lokacij 

 

 

 

 

http://www.innovativelocation.eu/
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MREŽA SOCIALNIH STIKOV 

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

2. poslovni partnerji obstoječih podjetij v Mestni občini Ptuj, njihove povezave s tujino (kupci, 

dobavitelji, pripravi se spisek potenacialnih vlagateljev), 

3. poslovni partnerji v regiji in navezave (kupci, dobavitelji, pripravi se spisek vseh potencialnih  

vlagateljev), 

4. ZRS Bistra Ptuj in avstrijski partnerji pri projektu Innovative Location (socialna mreža),  

5. Štajerska gospodarska zbornica, SPIRIT, OZS,  

6. Predstavništva v tujini, poslovni klubi, manager klubi,… 

 

 

 

Slika 18: socialna mreža za izboljšanje prepoznavnosti lokacije in dobrega imena  

 

 

DOMAČI IN TUJI MEDIJI 

1. s pomočjo medijev krepiti prepoznavnost lokacij, kot primernih z dobro strateško lego, kvalitetnim 

okoljem za bivanje, 

2. 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), 

3. v sklopu regije objaviti 2x na leto v tujih strokovnih tiskanih medijih (preko OZS ali konzulatov 

izbrati primeren časnik v južni Nemčiji in za Avstrijo) → zakaj investirati v Podravje, poslovne 

priložnosti Podravja, geostrateška lega, kvalitetna delovna sila, 

4. poiskati primerne spletne kanale komuniciranja in objav v tujini (finanznachrichten.de, 

handelsblatt.com,…). 
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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. 
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8. UKREPI IN TVEGANJA ZA DOSEGANJE CILJA S TERMINSKIM 

PLANOM 
 

8.1. Ukrepi za pritegnitev novih vlagateljev v Mestno občino Ptuj (Greenfield in 

Brownfield investicije) 
 

Ime ukrepa Pridobitev novih vlagateljev v občino 

Oznaka ukrepa U1 

 
Opis ukrepa 

Pritegniti nove vlagatelje v občino, ki bodo ustvarjali višjo dodano vrednost na 
zaposlenega, vlagali v RR in razvijali lastne produkte. 
Ciljna skupina so podjetja iz kovinsko predelovalne in avtomobilske industrije, 
prehrambene in živilsko predelovalne industrije, logistična podjetja in podjetja, ki 
razvijajo zelene tehnologije ter RR dejavnosti. 
 

 
Cilji 

• Za vsako poslovno cono, z lastniki zemljišč in upravljalcem, oblikovati ciljno skupino 

vlagateljev. 

• V PC Ptuj levi breg pritegniti strateška podjetja iz RR dejavnosti (novi produkti, zelene 

tehnologije), podjetja iz kovinsko predelovalne in avtomobilske dejavnosti ter 

lokalne, regijske in druge obrtnike. 

• V PC Ptuj desni breg pritegniti podjetja iz dejavnosti agroživilstva, vlaganja v OVE 

energijo, predelavo odpadnih muljev, logistike in transporta, itd.  

• V Medobčinsko PC pritegniti investitorje za razvoj logističnih platform, LKW port, 

Motel, pametnih skladišč.   

 

 
 
Pričakovani 
rezultati 

•  V PC Ptuj levi breg dobiti >3 novih MSP in 1-2 veliki podjetji, do konca leta 2027, ki 

bodo ustvarili skupaj >200 novih zaposlitev. 

• V PC Ptuj desni breg dobiti >3 MSP, do konca leta 2027, ki bodo ustvarili skupaj >50 

novih zaposlitev. 

• V Medobčinsko PC dobiti >5 novih MSP in 1-2 strateška podjetja in sicer do konca leta 

2027, ki bodo ustvarili skupaj >200 novih zaposlitev. 

 

 
Ključne aktivnosti 

• Predstaviti skupno ponudbo občine za namen širjenja gospodarske dejavnosti. (HD 

predstavitveni promo film). 

• Povezati se z razvijalci logistično-poslovnih con v Nemčiji, ki iščejo lokacije > 10 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. 

 

 

http://www.innovativelocation.eu/
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8.2. Ukrepi za evidentiranje in realizacijo poslovnih priložnosti v Mestni občini 

Ptuj 
 

Ime ukrepa Priložnosti v občini in njihova realizacija 

Oznaka ukrepa U2 

 
Opis ukrepa 

Eni izmed lastnikov zemljišč v poslovnih conah imajo lastne ideje oz. iščejo ideje in 
poslovne partnerje za realizacijo le-teh. Poslovne priložnosti v občini so tako iz področja 
podjetništva, turizma, gradbeništva.  
Razvijati poslovne priložnosti, ki bodo v občino prinašale za vsak vložen investicijski EUR, 
pozitivni finančno in ekonomski donos.  
 

 
Cilji 

• Na področju podjetništva predstavlja potencial produkt OVE daljinskega ogrevanja 

na lesne sekance CHP z močjo 800kWel in 1800 kW toplote. 

• Na področju kmetijstva izkoristiti možnost namakalnih sistemov iz reke Drave. 

• Potencial predstavljajo tudi inovativne rešitve in tehnologije za predelavo mulja iz 

čistilnih naprav. 

• Ostali predlogi in potenciali OVE Green park: pridelava eko izdelkov (npr. medicinske 

konoplje), rastlinjakov, OVE Park Ptuj, geotermija.  

• Na področju podjetništva v Medobčinski PC razviti produkt logističnega centra, 

skupaj z  logističnimi razvojniki “developerji”, ki bo za znanega kupca oz. za 

samostojno naložbo. 

• Bivša usnjarna Pirich / Koteks Tobus (razvoj poslovnega hotela ali vsebin 

podjetniškega inkubatorja). 

• Grad Turnišče s kakovostno, izvirno in privlačno turistično, gostinsko ter hotelirsko 

ponudbo. 

 
Pričakovani 
rezultati 

• Realizacija projekta CHP 800 kWel do konca leta 2027. 

• Realizacija produkta Ove Green Park Ptuj do leta 2027. 

• Realizacija logističnega centra do leta 2027 na površini 30 hektarjev. 

 

 
Ključne aktivnosti 

• Z  lastniki zemljišč preveriti poslovne priložnosti.  

• Razviti poslovni model za pritegnitev logističnih razvojnikov iz Nemčije. 

• Poiskati strateške investitorje. 
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Slika 20: Bivša usnjarna Pirich / Koteks Tobus (primer mestnega hotela; Vir: https://investslovenia.spiritslovenia.eu) 

 

 
Slika 21: Obnova gradu Turnišče (primer rešitve; Vir: https://investslovenia.spiritslovenia.eu)
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8.3. Ukrepi za razvoj inovativnega in trajnostnega okolja za startup podjetja 
 

Ime ukrepa Innovative start up program 

Oznaka ukrepa U3 

 
Opis ukrepa 

Inovativni coworking prostor za mlada, inovativna podjetja, ki razvijajo nove produkte, 
krepitev socialnega podjetništva, kreiranje programov samozaposlitev.  
 

 
Cilji 

• Sodelovanje z Univerzo v MB in LJ. 

• Pritegniti mlade razvojne ekipe, inovativne nadarjene posameznike s svojimi idejami, 

rešitvami, produkti, k vstopu v Innovative start up program.  

• 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. 

• Iskanje poslovnih angelov v Sloveniji in tujini. 

 

 
 
 
Pričakovani 
rezultati 

• Vsako leto plasirati na trg en nov produkt. 

• Iz 20 inovativnih podjetij v 24 mesecih, zadržati 2-4 uspešna podjetja, ki bodo redno 

zaposlovala razvojnike, prodajalce, tehnologe, programerje,..., pričela ustvarjati 

dodano vrednost in pokrivala stroške obratovanja. 

• V 5 letih dati na trg en prebojni high tech produkt z visoko dodano vrednostjo z 

upoštevanjem vseh smernic Industrije 5.0.  

  

 
Ključne aktivnosti 

• Razviti 365º poslovni model delovanja inkubatorja. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

 

8.4. Ukrepi za učinkovito upravljanje poslovnih con 
 

Ime ukrepa Upravljanje poslovnih con v Mestni občini Ptuj  

Oznaka ukrepa U4 

 
Opis ukrepa 

Izbrati primernega upravljalca za poslovne cone v Mestni občini Ptuj.   
 

 
Cilji 

• Potencialnim investitorjem posredovati informacije o poslovnih conah v Mestni občini 

Ptuj 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. 

• Skrb za javno promocijo in prepoznavnost poslovnih con v Mestni občini Ptuj.  

• Aktivno sodelovanje z regijsko točko za promocijo in trženje poslovnih con.  

 

 
 
 
Pričakovani 
rezultati 

• Kvalitetno upravljanje poslovnih con vzpostaviti do konca leta 2021. 

• Pregled nad zasedenostjo poslovnih con v Mestni občini Ptuj. 

• Aktivno ažuriranje podatkov, vsebin in poslovnih priložnosti na portalu 

www.innovativelocation.eu. (2020-2021) 

• Dajanje verodostojnih informacij do potencialnih vlagateljev in sodelovanje pri animaciji 

za vstop v poslovne cone na območju Mestne občine Ptuj.  

• Hitrejša pridobitev novih vlagateljev v občino.  

  

 
Ključne aktivnosti 

• Razviti model upravljanja za poslovne cone. 

• 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.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.innovativelocation.eu/
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8.5. Ukrepi za promocijo in trženje poslovnih con 
 

Ime ukrepa Promocija in trženje poslovnih con v Mestni občini Ptuj  

Oznaka ukrepa U5 

 
Opis ukrepa 

Poslovne cone v Mestni občini Ptuj je potrebno sistematično promovirati in tržiti. Skupaj bo 
v občini na razpolago > 45 ha prostih poslovnih con (2020-2027.   
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 podjetij v Mestni občini Ptuj 

(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 Mestne občine Ptuj z vidika privlačnosti za investicijska vlaganja. 

• Dvig zanimanja domačih in tujih vlagateljev za vstop v poslovne cone v Mestni občini 

Ptuj. 

• Trajnostni razvoj občine z gospodarskega vidika. 

• Promo film za predstavitev občine in poslovnih con. (2020/2021) 

• Priprava letaka A4 za vsako cono v SLO, ANG in NEM jeziku za promocijo posamezne 

poslovne cone. (2020/2021) 

• Pridobitev >10 MSP in 2 VP do konca leta 2027 v poslovne cone v Mestni občino Ptuj. 

• Nove zaposlitve do konca leta 2027 > 300 oseb. 

  

 
Ključne aktivnosti 

• Razviti model promocije in trženja poslovnih con v Mestni občini Ptuj 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.  

 

 

 

 

http://www.innovativelocation.eu/
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8.6. Ukrepi za obveščanje javnosti 
 

Ime ukrepa Obveščanje javnosti za poslovne cone v Mestni občini Ptuj  

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 innovativelocation v Sloveniji ZRS 
Bistra, Mestna občina Ptuj, Občina Markovci, Občina Ormož, Občina Kidričevo, Občina Hoče-
Slivnica. 
 
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. (2021-2027) 

• Obvestila in aktivnosti preko portal innovativelocation.eu (2021-2027) 

• Redno ažuriranje vsebin. (2021-2027) 

   

 
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 portala www.innovativelocation.eu  

 

http://www.innovativelocation.eu/
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9. TVEGANJA, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE IZVAJANJA 

STRATEGIJE 
 

9.1. Tveganja in ukrepi za njihovo obvladovanje  
 

 

 

 

Ključna tveganja za izvedbo:  

 
Opis tveganja 

Smernica 
in/ali ukrep 

Predlogi za obvladovanje tveganj 

Zaradi COVID krize se ne pridobijo vlagatelji 
v proste poslovne cone v Mestni občini Ptuj 
 
 

S1, S2, S3, S4 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). 

Lastniki zemljišč v PC Ptuj levi in desni breg 
niso zainteresirani za prodajo zemljišč  

S1, S2 Razvoj skupne medobčinske poslovne cone. 
Preusmeritev novih investitorjev v druge sosednje 
občine. 

Občina ne pridobi EU sredstev za komunalno 
opremljanje širitve PC Ptuj levi in desni breg. 

S6 V primeru nepridobitve EU sredstev, se opremljanje 
cone izvaja iz naslova sredstev vlagateljev 
(oprostitev komunalnega prispevka). 

Innovative start up ne zaživi U3 Pridobi se licenca globalnega partnerja (Regus). 
Vsebine in program se prilagodijo povpraševanju in 
trendom na trgu, poiščejo se poslovni angeli za 
vlaganja v infrastrukturo oz. program inkubatorja. 
Pritegniti vlagatelje v start up, organizirati 1x letno 
e-show room in predstavitev za globalne vlagatelje 
in licitacijo vlaganja ter vstopa v solastniške deleže. 

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

Neuspešno sodelovanje z regijsko vstopno 
točko 

S4, U4 Direktno povezovanje s Spirit in posredno z MRA, 
ZRS, ŠGZ.  
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9.2. Spremljanje in vrednotenje izvajanja strategije 
 

Opis cilja Rezultat Smernica/ 
Ukrep 

Mejnik Odgovorna oseba 

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 logistični center U2 31.12.2027 Lastnik PC, Regijska 
točka 

Nove zaposlitve  PC Ptuj >300 novih zaposlitev S1, S2, S3, 
S4, U1 

31.12.2027 Upravljalec 
poslovnih con 

Vstop MSP v PC Ptuj levi in 
desni breg 

+10 MSP S1, S2, U1 31.12.2027 Upravljalec 
poslovnih con 

OVE park  Geotermalna elektrarna in 
ogrevanje, rastlinjaki 

S2, U2 31.12.2027 Lastnik PC, Regijska 
točka 

CHP daljinsko ogrevanje PC 

Ptuj levi breg 

800 kW el in 1800 kW 
toplote 

U2 31.12.2027 Zasebni vlagatelj 

Innovative start up park >20 start upov v parku  S7, U3 31.12.2027 ZRS Bistra Ptuj 

Vstop MSP in VP v 

Medobčinsko PC 

>5 MSP in 1-2 strateška 
vlagatelja 

S4, U1 31.12.2027 Mestna občina Ptuj, 
Upravljalec 
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10. ZAKLJUČEK 
 

Poslovne cone v Mestni občini Ptuj se razvijajo v funkcionalno, kakovostno, tehnološko in z znanjem 

podprto okolje. Usmeritev je trajnostni razvoj občine 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 Mestne občine Ptuj in poslovnih con na raznolikosti, urejenosti, fleksibilnosti, znanju 

in odprtosti. Kvalitetno delo na promociji in trženju, pa bo zagotavljajo prihod novih podjetij v občino. 

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 Mestni občini 

Ptuj imajo podjetja na razpolago >20 ha zemljišč v poslovnih conah, vendar je lastništvo tudi od podjetij, 

ki jih hranijo za širjenje svoje dejavnosti. Tako, da je na razpolago premalo funckionalnih zemljišč.  

 

 

Povzetki pri vzpostavljanju in upravljanja poslovnih con 

1. Upravljanje poslovnih con v Mestni občini Ptuj prevzame strokovno usposobljeno podjetje. 

2. Pri vzpostavljanju poslovnih con prevladuje vloga lokalne samouprave (občine), medtem ko 

nacionalna raven strateško in tudi finančno usmerja razvoj poslovnih con. Torej je pri vzpostavljanju 

in upravljanju poslovnih con nujno potrebno sodelovanje države, lokalnih skupnosti, potencialnih 

vlagateljev (domačih in tujih) ter podjetniških združenj. 

3. Vzpostavitev poslovne cone in upravljanje poslovne cone nista nujno v »pristojnosti« iste 

organizacije. 

4. Poslovne cone morajo imeti profesionalno upravljanje. Pravna oblika upravljalcev poslovnih con  je 

pravna oblika zasebnega prava. Torej je upravljanje poslovnih con tržna dejavnost. Pri tem je 

potrebno povezati razpoložljivost ustreznega prostora/zgradb, nudenje ustreznih storitev 

(operativno upravljanje), dodatnih storitev (mreženje, trženje) in razpoložljivost finančnih spodbud 

(npr. za R&R, usposabljanje).  

5. Poslovna cona je zanimiva za vlagatelje, če omogoči skrajšanje časa gradnje, nudi različne olajšave, 

potrebni kader, ponuja možnost komplementarnega sodelovanja v poslovni coni z drugimi podjetji 

ali znižuje stroške poslovanja (skupne funkcije, nižji stroški na enoto, davčne olajšave). 
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Povzetki pri ocenjevanju prednosti in slabosti 

PREDNOSTI SLABOSTI 

+ tradicija podjetništva, industrije in domače 
obrti, 
+ PP d.d. nosilec grozda agroživilstva, 
+ diverzificirano gospodarstvo, 
+ projektne izkušnje iz programov EU, 
+ ugodna geografska lega, 
+ razpoložljiva kvalificirana delovna sila, 
+ izvozna orientiranost gospodarstva. 
  

- nizka dodana vrednost, 
- hitrejša rast brezposelnosti, 
- zadolženost podjetij, 
- slaba opremljenost poslovnih in industrijskih 

con, 
- visok delež delovno intenzivne industrije, 
- premajhna inovativnost, pomanjkanje tržne 

usmerjenosti, 
- administrativne in birokratske ovire ter 

dolgoročni postopki pri pridobivanju raznih 
soglasij za potrebe podjetnikov. 

 

 

 

Povzetek izračuna tipologije in pomembnosti poslovnih con v Mestni občini Ptuj 

Naziv poslovne cone Pritegnitev Zaviranje Stopnja 
razvitosti 

(IRO)* 

Pomembnost 
prostora 

PC Ptuj levi breg 74,00 44,00  

1,747 

52 

PC Ptuj desni breg 71,85 41,40 53 

PC Ptuj Medobčinska 51,7 8,4 76 

 

Naziv poslovne cone Pomen  Opomba 

PC Ptuj levi breg Lokalna pomembnost - 

PC Ptuj desni breg Lokalna pomembnost - 

PC Ptuj Medobčinska  Medobčinska pomembnost  Po ureditvi komunalne 
infrastrukture ima ta cona 
potencial regionalne oz. 

nacionalne pomembnosti.  

 

Na podlagi kriterijev ocenjevanja iz Metodologije za popis poslovnih con so v Mestni občini Ptuj ključne  

poslovne cone “trenutno” Lokalnega pomena. 
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Priporočila in smernice za uspešno realizacijo strategije 

a) Poslovne cone bodo razširjene z javnimi sredstvi, glavni vir dohodka s strani lastnikov zemljišč in 

občine je prihodek od prodaja in oddaja zemljišč ter zgradb in strošek nadomestila za stavbno 

pravico ter komunalnega prispevka. Priporočljiva cena vrednosti na m2 znaša v PC levi breg >50 

EUR na m2, v PC desni breg > 40 EUR na m2 in v Medobčinski poslovni coni do 30 EUR na m2.  

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

oprostitev plačila komunalnega prispevka, ukrep, ki ga ima občina je za obdobje dveh let 

oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč). 

c) Večja podjejta 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). 

Vzpostavitev/ponudba večje cenovno ugodne poslovne cone bi odpravilo niz slabosti poslovnega 

okolja v Podravju. V prihodnje je smiselno, da lokalne skupnosti razvijejo skupno poslovno cono 

(Medobčinska) v  velikosti 96 hektarjev na prometno ustrezni lokaciji – ob cesti, ki je neposredno 

povezane z avtocestnim omrežjem. 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 mora razviti poslovna cona nacionalnega pomena, za nove »greenfield« 

investicije. Nakup zemljišča in izgradnjo bi lahko opravila občina (občine) 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.  

 
Ključna izhodišča, na katerih so postavljeni ukrepi: 

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

2) Globalna in ne le lokalna usmerjenost poslovnih con. 
3) Večja prepoznavnost in boljša privlačnost ter konkurenčnost poslovnih con s ciljem pridobivanja 

(domačih in tujih) investitorjev. 
4) Racionalno umeščanje poslovnih con v prostor in njihovo prilagajanje novim potrebam v 
5) sprejemljivem času (še posebej zaradi hitrih tehnoloških in družbenih sprememb). 
6) Racionalizacija delovanja con, primerljivost delovanja poslovnih con. 
7) Javno zasebno partnerstvo, ki spodbuja takšne povezave (od investicij do znanja). 
8) Povezovanje s subjekti inovativnega okolja. 
9) Spodbujanje razvoja poslovnih con, s strani državnih in regionalnih institucij, v panogah in 

dejavnostih, ki so inovativne in tehnološko napredne (industrija 4.0 in 5.0). 
 

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 občino in regijo podjetja, 

katerih dejavnost bo k temu naravnana.   
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12. PRILOGE  
 

Priloga 1: Kriteriji skupine dejavnikov pritegnitve, poslovna cona: PC Ptuj levi breg 

Priloga 2: Kriteriji skupine dejavnikov zaviranja / onemogočanja poslovna cona: PC Ptuj levi breg 

Priloga 3: Kriteriji skupine dejavnikov pritegnitve, poslovna cona: PC Ptuj desni breg  

Priloga 4: Kriteriji skupine dejavnikov zaviranja / onemogočanja poslovna cona: PC Ptuj desni breg 

Priloga 5: Kriteriji skupine dejavnikov pritegnitve, poslovna cona: PC Medobčinska Ptuj 

Priloga 6: Kriteriji skupine dejavnikov zaviranja / onemogočanja poslovna cona: PC Medobčinska Ptuj 

 

 

 

 


