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UVOD 
 

Strategija razvoja lokacij in upravljanje poslovnih con v Občini Markovci 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 OBČINE MARKOVCI 
 

Občina Markovci se razprostira na ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, predvsem na levem bregu 

Drave, medtem ko je na desnem bregu Drave področje krajinskega parka Šturmovci, v katerem najdemo 

blizu 500 različnih rastlinskih vrst in preko 250 vrst ptic. Občino Markovci sestavlja 9 naselij (Borovci, 

Bukovci, Markovci, Nova vas pri Markovcih, Prvenci, Sobetinci, Stojnci, Strelci, Zabovci) in obsega 32 km2 

ter šteje 4.147 prebivalcev.  

Območje občine se pokriva z območjem župnije Sv. Marko in s šolskim okolišem OŠ  Markovci. Kraj Markovci 

se prvič omenja leta 1215. Kot občina je delovala že leta 1937 pod imenom "Sv. Marko niže Ptuja". Šolstvo 

se je v Markovcih začelo leta 1789. Redni pouk se je pričel leta 1810 v mežnariji. Prva šolska stavba je bila 

zgrajena leta 1840, naslednja 1890 in tako ostala do danes pod imenom "stara šola", ko jo je po funkciji 

zamenjala leta 1979 zgrajena nova, sedanja šola. Večina občanov Markovcev je vezanih na zemljo. Del 

občanov je zaposlenih v podjetjih in ustanovah nekdanje Občine Ptuj, znatni del pa si je z marljivostjo in 

znanjem ustanovil lastna podjetja in delavnice. Glavni kmetijski panogi sta poljedelstvo in živinoreja. Precej 

je čebelarstva, ki mu je dobro pašo nekoč dajala ajda.  

Občina se ponaša tudi z bogato kulturno etnografsko dediščino. Najbolj znani pustni etnološki liki izhajajo 

iz tega območja, med najbolj izvirnimi je lik Markovskega koranta. Drugi pristni pustni liki: rusa, piceki, orači, 

vile, medvedi, kopjaši in še kaj. Vsako leto se predstavijo na »fašenku« v Markovcih in drugih vaseh. Pustna 

originalnost se odvija le v markovski občini. 

 
Slika 1: Lik Markovskega koranta v stalni zbirki etnološke dediščine 
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Infrastrukturne povezave v Podravju zagotavljajo možnosti za stalne investicije v industrijo, logistiko, 

gradnjo poslovnih kompleksov, razvoj storitvenih in turističnih dejavnosti, prepletenih z neokrnjeno naravo, 

ki jo nudi regija. Skozi območje markovske občine bo v bližnji prihodnosti tekla hitra cesta od Ormoža do 

Hajdine, kjer se bo priključila na avtocesto. Poti in prometne povezave v in iz regije predstavljajo odskočno 

desko za doseganje drugih trgov v EU. Ugodna lega – občina meji na Mestno občino Ptuj, kot središče 

spodnjega Podravja.  

 

  

GEOGRAFSKI PODATKI  

Velikost občine: 32,0 km2 

Občina Markovci - število prebivalcev: 4.005 

Podnebje: subpanonsko – srednja celoletna temperatura je 

11°C 

DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO   

Število registrirane brezposelnosti 2019: 5,1% 

Število registrirane brezposelnosti maj 2020: 7,4% 

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

 

1.1. Gospodarstvo v Občini Markovci 
 

Glavne gospodarske panoge so: 

• Industrija. 

• Predelovalna dejavnost. 

• Kmetijstvo. 

• Gostinstvo. 

• Druge podporne storitve. 
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GOSPODARSTVO  VREDNOST 

Število podjetij 291 

Prihodki podjetij (v 1.000 EUR) 83.662 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1783 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 950 

Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 742 

Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 208 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (v EUR) 1432 

Povprečna neto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 939 

Indeks delovne migracije 56,4 

Vir: SURS, 2018 in ZRSZ, 2018. 

 

Pomen majhnih in mikro podjetij v Občini Markovci narašča. Najpomembnejša dejavnost gospodarstva je 

še predelovalna dejavnost in industrija. V obrtni coni Novi Jork deluje več malih podjetij, ki so glavni 

zaposlovalci v občini. Naslednja dejavnost po pomenu je predelovalna dejavnost in trgovina.  

Dominantne dejavnosti na območju: 
- Mlinarstvo  
- Specializirana razvojna podjetja kovinsko predelovalna 
- Visoke gradnje 
 

V občini Markovci se podpirajo razvojni projekti, ki dvigujejo dodano vrednost in imajo trajnostni značaj ter skrb za 
ohranjanje naravne in kulturne pokrajine.  V občini so pomembna vodovarstvena območja, zato se občina ne poteguje 
za vsakršno novo industrijo ali predelovalno dejavnostjo. Na prvem mestu je torej skrb za okolje in izbira novih 
investicij, ki to tudi omogočajo. 

 

Občina in krajani si želijo novih investicij, novih podjetij, saj se s tem pridobi na novih zaposlitvah. Kraj se širi tudi z 
vidika novih poselitev, novogradenj. 

Občinska uprava pomaga in usmerja investitorje skozi zahtevne administrativne procese, od spremembe OPPN do 
nakupa zemljišč ali objektov ter pridobivanja gradbenih dovoljenj in potrebnih soglasij. 
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1.2. Prednosti in potenciali Občine Markovci 
 

- 10 min od avtoceste Maribor – Ptuj. 

- 10 min od železniške postaje na Ptuju.  

- Bližina direktne cestne infrastrukture, ki vodi do Avstrije, Hrvaške, omogoča dostop do širše Centralne 

Evrope. 

- Urejena obrtna cona in kakovostna podjetja v njej. 

- Obstoječa podjetja v občini imajo dovolj dobre delovne sile v sami okolici (regiji). 

- Nekatera podjetja predstavljajo magnet za nove investitorje (Reseda d.o.o.). 

- Razumevanje potreb investitorjev ter sposobnost prilagoditve vsakemu posamezniku in njegovim 

potrebam. 

- Povezanost med lokalno upravo ter podpornimi institucijami ustvarja pozitivno razvojno okolje za 

podjetja. 

- Posebni razpisi za investitorje na lokalni, regionalni in nacionalnem nivoju.  

- Širitev poslovne cone Novi Jork (faza 4). 

 

 

Ter še mnoge druge pozitivne lastnosti dajejo občini Markovci poseben pečat in neskončne možnosti za 

razvoj na več področjih.  
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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 

 

 

 

 

 

2.2. Poslovne cone v tujini in primeri dobrih praks 
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2.2.1. Primer poslovnih con na Švedskem 

Urbane poslovne cone na Švedskem predstavljajo območja, na katerih se izvajajo politike za 
spodbujanje gospodarske rasti in razvoja, te pa ponujajo različne davčne koncesije in 
zmanjšujejo nekatere omejitvene predpise, s čimer dodatno privabljajo investitorje in 
zasebna podjetja. Njihov namen je spodbujanje razvoja slabše razvitih urbanih območij 
skozi davčne in regulativne olajšave tako za podjetnike kot za vlagatelje, ki šele začenjajo 
tovrstno poslovno cono. Na Švedskem razvoj poslovno- industrijskih con usmerjajo na 
socialno degradirana območja, kar jim že nekaj časa predstavlja velik izziv. Poudarek dajejo 
na zeleni transformaciji za trajnostno proizvodnjo tako so npr. nekdanjo ladjedelnico 
revitalizirali v center znanja in stanovanjski center. Drugi primer je npr. trajnostni 
industrijski park kemične industrije v Helsingborgu, kjer podjetja medsebojno sodelujejo in 
tvorijo simbiozo na področju energije, logistike, infrastrukture in storitev. 

 

Primer Industrijske simbioze na Švedskem: Trajnostni industrijski park Kemira Kemi 

 
 
Kemira Kemi je švedski park kemične industrije, ki se nahaja v Helsingborgu na zahodni 
obali Švedske. S projektom "industrial symbiosis" so začeli leta 2007 in tako oblikovali park 
do današnje podobe. Poleg podjetja Kemira Kemi je pri oblikovanju parka sodelovalo še 20 
drugih podjetij, katerih glavni cilj je bil prihranek denarja in ustvarjanje boljšega okolja za 
prihodnost. Podjetja skupaj s Kemira Kemi medsebojno sodelujejo in tvorijo simbiozo na 
področju energije, logistike, infrastrukture in storitev. Sodelovanje izgleda tako, da se 
presežek energije kemične tovarne Kemira Kemi prenese na druga podjetja v parku v obliki 
pare in tople vode, vsa preostala toplotna energija pa se reciklira in prenese v bližnje 
mesto. S takšnim prenosom industrijski sistem zmanjšuje odpadke, stroške in emisije ter 
povečuje učinkovitost virov. Po ocenah, ki jih izvajajo v parku se na ta način letno 
izognejo približno 
120.000 tonam CO2, skupno pa so od leta 2007 za mesto prihranili kar 1,6 milijona ton CO2. 
V podjetju Kemira Kemi uporabljajo kemijo, ki je kvalitetna, funkcionalna in se osredotoča 
na razgradljivo embalažo, torej uporabo papirja in kartona. Na področju celuloze in papirja 
imajo strokovna znanja, poleg tega pa njihovo strokovno znanje seže tudi na vodno 
intenzivne industrije in komunalno obdelavo vode, nafte in plina. Kemira Kemi sedaj išče 
še več načinov sodelovanja z drugimi podjetji, lokalnimi oblastmi in univerzami, hkrati pa 
si želijo z globalnim mreženjem, centri raziskave in namenskimi strokovnjaki služiti 
strankam po vsem svetu in izboljšati njihovo kakovost izdelkov, učinkovitost virov in 
trajnost. 
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Slika 2: 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 3: 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. 

 

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. 

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

 
Slika 4: Prikaz ključnih  poslovnih con v Angliji. 

 

Slika 5: 

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/  

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/
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Slika 6: Spletna stran Mira tehnološkega parka (https://enterprisezones.communities.gov.uk/about-enterprise- 

zones/). 

 

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 

https://enterprisezones.communities.gov.uk/about-enterprise-zones/
https://enterprisezones.communities.gov.uk/about-enterprise-zones/
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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: 
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. 

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

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 
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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 Markovci 
 

Na območju Občine Markovci se nahaja ena obrtna cona. 

Občini je v ponos sodobna obrtna cona, kjer je svoje poslovne stavbe zgradilo 20 podjetij, s skupno blizu 

400 zaposlenimi in se razprostira na cca 20 ha zemljišč. Obrtno cono nenehno širimo in razvijamo in v 

sklopu navedenega nudimo vse infrastrukturne pogoje za nemoteno odvijanje dejavnosti posameznih 

podjetij. Tako so v obrtni coni našla svoj prostor podjetja z različnimi dejavnostmi: strojništvo, 

gradbeništvo, prehrambna industrija in kmetijstvo, proizvodnja in distribucija električne energije, turizem 

in gostinstvo. 

• Ena najbolj uspešnih con v Podravju. 

• 14 podjetij, ki delujejo na njenem območju, zaposluje približno 400 ljudi. 

• 70-odstotna zasedenost obrtne cone. 

• Prevladuje predelovalna industrija. 

• Večina zemljišč je v zasebni lasti. 

 

Poslovne cone in prosta 
območja 
 

Občina Ime obrtne 
cone 

Velikost v 
ha 

Zasedenost 
v % 

Predvideno 
širjenje - leto 

Velikost 
širjenja v 

ha 

Obrtna cona Novi Jork Markovci Obrtna cona 
Novi Jork 

16,22 100.00 % 2020- 2021 3,28 

 

Prostih kapacitet za domače in tuje vlagatelje: trenutno 0 hektarjev, v fazi izgradnje 3,28 ha. 
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Slika 7: Prikaz lokacije obrtne cone v Občini Markovci (prikaz širšega območja) 

 

 

Slika 8: Prikaz lokacij treh poslovnih con v Občini Markovci (prikaz ožjega območja) 
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Slika 9: Območje Obrtne cone "Novi Jork" 2005 in 2017 

 

Vidi se očiten napredek zasedenosti in širitve obrtne cone v zadnjih 12 letih. Na podlagi dobre lokacije in 

urejenosti je obrtna cona ena bolj zaželenih in iskanih s strani podjetij v regiji. 

http://za-ormoz.si/wp-content/uploads/2018/10/14-08-Markovci-leto-2017.jpg
http://za-ormoz.si/wp-content/uploads/2018/10/14-08-Markovci-leto-2017.jpg
http://za-ormoz.si/wp-content/uploads/2018/10/14-08-Markovci-leto-2017.jpg
http://za-ormoz.si/wp-content/uploads/2018/10/14-08-Markovci-leto-2017.jpg
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Slika 10: Območje Obrtne cone "Novi Jork" podjetja 

 

 
 

3.2. Obstoječi prosti objekti v Občini Markovci (brownfield investicija) 
 

Prosti objekti  (poslovni, proizvodni, 
skladiščni prostori) 

Občina Zgrajeno l. Velikost 
objekta m2 

Zemljišče v 
m2 

/ / / / / 

/ / / / / 

/ / / / / 
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3.3. Podrobna predstavitev poslovnih con v Občini Markovci 
 

Naziv 

Poslovna cona 1 

Obstoječa 

Poslovna cona 1 

Širitev 

Ime cone Obrtna cona Novi Jork  

Velikost cone 160000 32800 

Zasedenost zemljišč cone 100  

Možnost širitve cone 32800 32800 

Možnost nakupa zemljišč NE DA 

Cena nakupa zemljišč NE  

Možnost nakupa prostorov DA  

Cena nakupa prostorov NE  

Možnost nakupa ali najema - Nakup 

Možnost telefonskega priključka v coni DA  DA ( v izgradnji) 

Možnost plinskega priključka v coni NE NE 

Možnost toplovodnega priključka v coni NE NE 

Možnost vodovodnega priključka DA DA 

Možnost kanalizacijskega priključka DA DA 

Možnost priključna tehnične vode DA  (pogojno z lastno 
vrtino) 

DA (pogojno z lastno 
vrtino) 

Možnost industrijskega ogrevanja NE NE 

Možnost električnega priključka v coni DA DA 

Oddaljenost cone od priključka na avtocesto/hitro cesto [m] 8000 8000 

Oddaljenost do industrijskega tira [m] 8835.54 6870 

Oddaljenost do tovorne postaje [m] 4009.62 6870 

Oddaljenost do potniške postaje [m] 5199.67 6870 

Oddaljenost do kontejnerskega terminala Luke Koper [m] 5301.51 

 

 

Oddaljenost do Letališča Edvarda Rusjana Maribor [m] 32291.75  

Območje cone je opredeljeno v prostorskih aktih  10320 gospodarske cone  0320 gospodarske 
cone 

Poseganje cone na območje pogostih poplav NE NE 

Poseganje cone na območje redkih poplav NE NE 

Poseganje cone na območje zelo redkih poplav NE NE 

Poseganje cone na najožja vodovarstvena območja NE NE 



Innovative Location   

 

 25 

 

Poseganje cone na ožja vodovarstvena območja NE NE 

Poseganje cone na širša vodovarstvena območja NE NE 

Poseganje cone na širša zavarovana območja NE NE 

Poseganje cone na ožja zavarovana območja NE NE 

Poseganje cone na območja in lokacije naravnih vrednot NE NE 

Poseganje cone na območja NATURA 2000 NE NE 

Poseganje cone na ostala območja NE NE 

Poseganje cone na območja gozdnih rezervatov NE NE 

Poseganje cone na območja varovalnih gozdov NE NE 

Poseganje cone na območja nepremične kulturne dediščine NE NE 

Poseganje cone na območja z naklonom terena NE NE 

Vir: UIRS, 2019. 

3.4. Privlačnosti območij poslovnih con v Občini Markovci 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 

 

PC Markovci  

KRP1 Prostorske značilnosti območja poslovne cone 7,6 
 

KRP2 Makro lokacija poslovne cone 0 
 

KRP3 Prometna dostopnost poslovne cone 5,3 
 

KRP4 Oskrba poslovne cone z energenti 2,0 
 

KRP5 Opremljenost poslovne cone z vodovodnim in 
kanalizacijskim omrežjem 

2,0 

KRP6 Opremljenost poslovne cone s komunikacijskim omrežjem 2,0 
 

KRP7 Stroški nakupa in najema zemljišč v poslovni coni ter 
upravljanja 

10,5 

KRP8 Davčne in druge spodbude ter olajšave 10,0 
 

KRP9 Opredeljenost poslovne cone v prostorskih aktih 9,0 
 

KRP10 Zmogljivost/zmožnost izvajanja dejavnosti oz. projektov 

industrijske simbioze 

3,0 
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KRP11 Demografska in zaposlitvena struktura statistične/razvojne 

regije v katerem se nahaja poslovna cona 

4,2 

∑ 55,6 

 

3.5. Učinki zaviranja / onemogočanja uporabe območij poslovnih con v Občini 

Markovci 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 

 

PC Markovci 

KRZ1 Poseganje poslovne cone na poplavna območja 
 

0 

KRZ2 Poseganje poslovne cone na erozijska območja 
 

0 

KRZ3 Poseganje poslovne cone na potencialna plazovita območja 0,4 
 

KRZ4 Poseganje poslovne cone na vodovarstvena območja 2,0 
 

KRZ5 Poseganje poslovne cone na zavarovana območja narave 0 
 

KRZ6 Poseganje poslovne cone na območja in lokacije naravnih 
vrednot 

0 

KRZ7 Poseganje poslovne cone na območja NATURA 2000 0 
 

KRZ8 Poseganje poslovne cone na ekološko pomembna območja 0 
 

KRZ9 Poseganje poslovne cone na strateška območja za 

kmetijstvo in pridelavo hrane 

4,0 

KRZ10 Poseganje poslovne cone na območja gozdnih rezervatov 0 
 

KRZ11 Poseganje poslovne cone na območja varovalnih gozdov 0 
 

KRZ12 Poseganje poslovne cone na območja nepremične kulturne 

dediščine 

0 

KRZ13 Poseganje poslovne cone na območja s strmim naklonom 1,0 
 

∑ 7,4 
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3.6. Tipologija poslovnih con v Občini Markovci 
 

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

onemogočanja, primernostjo in pomembnostjo prostora za poslovne cone ter tipologijo poslovnih con 
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Metodologijo za popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije, 
izvedba terenskega popisa in vzpostavitev ažurne evidence, ter ocenjevanja pomembnosti, je 
izdelal Urbanistični inštitut Slovenije in Geodetski inštitut Slovenije v letu 2019. 
 
Predlagani kriteriji in kazalniki, ki opisujejo učinke privlačnosti ter učinke zaviranja / onemogočanja 
uporabe območij poslovnih con, so opredeljeni na uravnotežen in nepristranski način, tako da po 
eni strani omogočajo udejanjanje javnega interesa oz. javnega dobra (varstvo okolja, ohranjanje 
omejenih naravnih virov, spodbujanje zaposlovanja), po drugi strani pa tudi možnost udejanjanja 
tržnih interesov potencialnih naložbenikov. 
 
Indikativna razvrstitev poslovnih con v predlagane tipe po pomembnosti prostora se nato 
dokončno preveri in po potrebi dopolni s pomočjo ekspertne ocene. Pri tem se zasleduje cilj, da 
naj – z namenom spodbujanja skladnega regionalnega razvoja – vsaka statistična/razvojna regija 
razpolaga vsaj z eno poslovno cono nacionalne pomembnosti. Pri izvedbi ekspertne ocene se 
obenem upoštevajo dejanske razmere na terenu, možnosti prostorskega in funkcionalnega 
združevanja obstoječih in/ali načrtovanih poslovnih con ter konkurenčna ponudba poslovnih con 
v sosednjih državah. 
 

Izračun pomembnosti con v Občini Markovci 

Naziv poslovne cone Pritegnitev Zaviranje Stopnja 
razvitosti 

(IRO)* 

Pomembnost 
prostora 

PC Ptuj levi breg 55,60 7,40 1,747 84 

 

 

Tipologija poslovnih con v Občini Markovci 

Naziv poslovne cone Pomen  

PC Markovci Medobčinska pomembnost 

 

 

*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 infrastruktura Krajina 

Prednosti 
občine 

10 ključnih podjetij (zvezde) v Občini 
ustvari čez 51 mio EUR prihodkov in 
zaposlujejo čez 450 oseb. Razvita in 
uveljavljena blagovna znamka »Novi 
York” za obrtno cono.  
Povpraševanje po zemljiščih je večje od 
ponudbe. 

Kakovost bivanja kvalitetna,  
dobro razvita Osnovna šola in 
vrtec,  lekarna, zobozdravnik, 
zdravnik, trgovina, dobra 
varnost občanov. 

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

Ugodna lega z vidika 
dostopnosti in cestne 
infrastrukture. 

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

Priložnosti  
za občino 

Širitev Faza IV in Faza 5, vstop > 5 novih 
podjetij v PC. Dobro ime, večje 
povpraševanje, kot ponudba. Pritegniti 
strateškega vlagatelja, ki zaposluje >100 
oseb.  Investicije v turizem. 
Povezovanje med podjetji RR 
institucijami.  
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 občinskega 
središča, poselitve in 
novogradnje.  
 

Razvoj hitre ceste Ptuj-
Ormož do leta 2025.  
 

 
 

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. Ni sistematičnega pristopa k 
animiranju in promociji novih 
vlagateljev.  
 

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. 
 

Obremenjenost obstoječe 
cestne infrastrukture.   
 
 

Širjenje podjetništva, 
podjetij, vstop podjetij, ki 
obremenjujejo okolje → 
večja možnost 
onesnaženosti podtalnice, 
zraka, onesnaženje zraka 
(PM10). 

Nevarnosti  
za občino 

Širjenje nove PC se ne razvije v skladu s 
terminskim planom. Ne pridobi se razpis 
za sofinanciranje komunalne 
infrastrukture. Prepočasen razvoj in 
dokončanje komunalne ureditve.  
Zniževanje obsega kmetijske zemlje 
zaradi gradnje poslovnih con. 
Nespoštovanje načel sonaravnega 
trajnostnega razvoja.  

Potrebno poskrbeti za vse 
generacije.  
Privabljanje podjetij, ki ne 
bodo obremenjevala okolja 
(zraka, podtalnice). 
 

Negativni demografski 
trend, beg možganov in 
kompetentnega kadra. 

Zamude pri izgradnji hitre 
ceste.  
Zamude pri sprejemanju 
OPPN za razširitev 
poslovne cone Faza IV in 
Faza V.  
  

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. 
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4.1.2. SWOT analiza poslovnih con in gospodarstva 

 

PREDNOSTI SLABOSTI 
+ tradicija podjetništva, industrije in domače obrti, 
+ ugodna cenovna politika nakupa zemljišč v PC, 
+ dobro ime poslovne cone in uspešnost podjetij v njej 
+ projektne izkušnje iz programov EU, 
+ ugodna geografska lega, 
+ razpoložljiva kvalificirana delovna sila, 
+ izvozna orientiranost gospodarstva. 
  

- zadolženost podjetij, 
- ni prostora za vstop novih podjetij v PC, 
- visok delež delovno intenzivne industrije, 
- premalo tehničnih in naravoslovnih kadrov, 
- premajhna inovativnost, pomanjkanje tržne 

usmerjenosti, 
- 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, 
+ zaposlovanje lokalnega kadra, 
+ bližina obstoječih in novih trgov, 
+ geostrateški položaj, 
+ širitev PC Faza IV in Faza V, 
+ razvoj produkta OVE daljinskega ogrevanja, 
+ usmerjanje v proizvodne in storitvene dejavnosti z 
večjo dodano vrednostjo, 
+ pospešitev razvoja malega gospodarstva s širitvijo 
poslovnih con. 

- 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 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, 

b. Uspešna poslovna cona in možnosti za širitev Faza IV in Faza V, 

c. Veliko zanimanje obrtnikov, podjetnikov za vstop v poslovno cono (večje povpraševanje, kot 

ponudba).  

d. Ugodna cenovna politika občine in vzpodbude. 
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5. VIZIJA, STRATEŠKI CILJI RAZVOJA IN UPRAVLJANJA POSLOVNIH 

CON V OBČINI MARKOVCI 
 

5.1. Namen, vizija razvoja in upravljanja poslovne cone v Občini Markovci 
 

Z vidika občine 

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

prometno, gospodarsko in komunalno infrastrukturo. Zato bo Občina Markovci vodila postopek 

načrtovanja, izgradnje in komunalno ter infrastrukturne opremljenosti nove skupne Medobčinske cone, 

za širitev PC 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 (Kurentova dežela). 

 

Vizija Občine Markovci je:  

1. Občina Markovci se bo razvijala kot gospodarsko, turistično in bivanjsko privlačno območje in bo 

zagotavljala visoko kvaliteto življenja prebivalcem, podjetnikom in obiskovalcem.  

2. Utrdila se bo kot nosilec regionalnega podjetniškega razvoja.  

3. Utrdila bo svoje mesto kot ključno gospodarsko središče v obmejnem prostoru. Priložnosti bo 

uresničila na temelju znanja s podjetnimi in inovativnimi projekti, ki bodo pritegnili domače in tuje 

investitorje.  

 

Strateški cilji občine so: 

1. Zagotoviti hitrejšo rast bruto domačega proizvoda v Občini Markovci kot znaša slovensko povprečje. 

2. Spodbuditi razvoj kvalitetnih človeških virov.  

3. Razviti fizično podjetniško infrastrukturo.  

4. Okrepiti vlogo Markovec kot lokalnega gospodarskega središča.  

5. Povečati odprtost in internacionalizacijo. 

 

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 predvsem prodati zemljišča.  
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5.2. Cilji razvoja in upravljanja poslovnih con v Občini Markovci 
 

Razvojni cilji: 

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

poslovne cone v Občini Markovci ter njihovo povezovanje in upravljanje. 

2. Razširiti in komunalno opremiti del Poslovne cone do konca leta 2021. 

3. Dokončanje hitre ceste Ptuj – Ormož do konca leta 2025. 

4. Pripraviti plan razvoja in komunalne infrastrukture širitve PC Markovci Faza V. do konca leta 2022. 

5. Urediti lastništvo zemljišč v poslovni coni za Fazo V (odkup zemljišča s strani lokalne skupnosti) in 

jo komunalno urediti do konca leta 2025. 

6. Globalna in ne le lokalna usmerjenost poslovne cone v Občini Markovci. 

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

(domačih in tujih) investitorjev. 

8. Povezovanje s subjekti inovativnega okolja. 

9. 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 poslovne cone v Občini Markovci. 

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

prostorskega razvoja za poslovno cono Markovci.  

3. Predlagati rešitve za trajno in redno spremljanje in vzdrževanje stanja podatkov poslovne cone in 

subjektov inovativnega okolja v Občini Markovci 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 Občini Markovci (rast, nova podjetja, nove 

naložbe, nova delovna mesta, časovna dinamika, ..) 
 

5.3.1. Kvantitativni cilji poslovne cone Markovci 2020 - 2025 

Naziv kazalnika Merska enota Ciljna vrednost 

Urediti namembnost z OPPN  število 1 

Predlagana širitev Faza V. ha >5 

Komunalna ureditev poslovne cone Faza IV. število 1 

Pridobiti strateškega vlagatelja število 1-2 

Vstop MSP v razširjeno poslovno cono Faza IV. število >3 

Vstop MSP v razširjeno poslovno cono Faza V. število >5 

Ureditev cestne infrastrukture do cone število  1 

Število novo ustvarjenih delovnih mest število 120 novih delovnih mest 

 

 

 

Slika 12: Poslovna cona  Novi Jork Markovci
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6. GLAVNE STRATEŠKE USMERITVE  
 

6.1. Nosilne podjetniško-obrtniške panoge v Mestni Občini Markovci 

 
 NAZIV Dejavnost PRIHODKI v 

mio EUR 
Delež v % Povprečno 

število 
zaposlenih 

1 VITIVA d.d. Izvlečki olj, naravnega rožmarina 15,5 30,1% 99 

2 RESEDA d.o.o. CNC obdelava kovin 4,7 9,1% 51 

3 MLIN KOROŠEC d.o.o. Predelava žitaric 4,4 8,5% 11 

4 M.C.K. d.o.o. Salon kopalnic 4,2 8,2% 30 

5 INT TEŽAK, d.o.o. CNC obdelava kovin 5,5 10,7% 82 

6 DORSSEN IMS d.o.o. Industrijska montaža 7,2 14,0% 60 

7 DORSSEN HRM, d. o. o. Namestitev industrijske opreme 3,8 7,4% 70 

8 HAN d.o.o. Trgovina na drobno 2,0 3,9% 15 

9 SAR AVTOMATIZACIJA d.o.o. Strojegradnja, avtomatizacija 2,1 4,1% 23 

10 CPMS SISTEMI d.o.o. Mehanske storitve 2,1 4,1% 15 

 SKUPAJ  51,5 100,0 456 

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

 

Deset največjih podjetij povprečno zaposluje več kot 450 delavcev in skupaj ustvari več kot 51 mio EUR  

prihodkov, kar znaša 62% od celotnih ustvarjenih prihodkov podjetij v občini. Nosilno podjetje je Vitiva 

d.d., ki ustvari 19% celotnih prihodkov podjetij v Občini Markovci. 

 

V obrtni coni danes deluje 16 obrtnikov in podjetnikov, ki zaposlujejo več kot 400 delavcev, ukvarjajo pa 

se z različnimi dejavnostmi, največ jih je vezanih na kovinsko industrijo, montažo, trgovino, tudi 

avtoservisno dejavnost. Od samega začetka urejanja obrtne cone tu deluje podjetje Vitiva, največji 

proizvajalec izvlečka naravnega rožmarina v Evropi, znano tudi po drugih kakovostnih rastlinskih izvlečkih. 

Na območju obrtne cone posluje gostinski lokal, ki bo kmalu svojo osnovno dejavnost, imajo tudi kuhinjo, 

povezal še z oddajanjem sob, kar v občini še posebej pozdravljajo. 
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6.2. Smernice za zapolnitev Poslovne cone Novi Jork 
 

Ime smernice PC Markovci 

Oznaka 
smernice 

S1 

 
 

 
Opis smernic 

• 0 hektarjev poslovne cone za nove dejavnosti, nove vlagatelje.  

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

• Cene zemljišč v poslovni coni med 20 do 25 EUR, kar je za 
industrijo in tuje vlagatelje pričakovana cena. 

• Primeren prostor za strateške investitorje (srednja in velika 
podjetja, ki iščejo 1-3 ha zemljišča). 

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

 
Za nove vlagatelje:  
Možnost investiranja v Poslovno cono Markovci ne, vendar bo možen 
vstop v letu 2022. 
Modeli vstopa novega investitorja so lahko različni: 

• Nakup zemljišča.  
 
V Poslovni coni Markovci 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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Primer rešitve: Razvojni park zelenih tehnologij 

 
Slika 13: Nova raziskovalna platforma za sončno energijo 

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

ogrevanje (možnost hlajenja).  

 
Slika 14: https://www.syncraft.at/referenzen/holzkraftwerke

https://www.syncraft.at/referenzen/holzkraftwerke
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6.3. Smernice za upravljanje poslovnih con 
 

Ime smernice Upravljanje poslovne cone v Občini Markovci 

Oznaka 
smernice 

S2 

 
 

 
Opis smernic 

• > 20 ha obstoječe poslovne cone. 

• zasedenost 100%.  

• > 3,2 ha prostih zemljišč v poslovni coni v letu 2022. 

• Upravljalca poslovne cone ni.  
 

Modeli upravljanja: 

• Strokovna oseba ali institucija. 

• Pomembno je predvsem, da ta oseba zelo dobro pozna notranje okolje 
poslovne cone in ima kompetence s področja managementa 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 poslovne cone v Občini Markovci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretok informacij v procesu dinamičnega modela upravljanja poslovne cone v Občini Markovci 

 

UPRAVLJALEC 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 ali regijski upravljalec 

poslovnih con 

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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6.4. Smernice za razvoj poslovne cone v Občini Markovci (načrti) 
 

Ime smernice Razvoj poslovne cone Novi Jork 

Oznaka 
smernice 

S3 

 
 

 
Opis smernic 

Poslovna cona Markovci 

• 20 ha zasedenih površin. 

• 3,2 ha predvidenih za širitev (Faza IV). 

• 15 ha potrebnih za pritegnitev resnih vlagateljev (Faza V). 
 
Potrebno je sistematično pristopiti k razvoju in načrtovanju razširitve obstoječe 
poslovne con z odkupom zemljišč s strani lokalne skupnosti, načrtovanjem, 
ureditvijo administrativnih postopkov itd.  
Občina je predlagala šest hektarjev veliko območje za širitev (Faza IV). Že v fazi 
osnutka se je območje zmanjšalo na dobre štiri hektarje. Ker pa je to bilo še vedno 
premalo – ministrstvo za kmetijstvo je namreč vztrajalo pri tem, da občina poišče 
dovolj stavbnih zemljišč kot zamenjavo , je občina dodatno zmanjšala širitev na 
končnih 3,28 hektarja.  
 

 
Cilji 
 

• Razširitev Poslovne cone Novi York za 3,2 ha do konca leta 2021.  

• Razširitev Poslovne cone Novi York za 10 do 15 ha do konca leta 2025.  

• Spremljanje povpraševanja na trgu in potreb novih vlagateljev. 

• Spremljanje programov in predlaganih vsebin za poslovno cono. 

• Dogovor s kmetijskim Ministrstvom za širitev Faze V. 
 

 
Pričakovani 
rezultati 

• Pridobitev subvencije za komunalno ureditev in razširitev poslovnih con 
(Faza IV. In Faza V.) 

• Komunalna ureditev do konca leta 2021 v velikosti 3,2 ha (faza 1). 

• Komunalna ureditev do konca leta 2025 v velikosti 15 ha (faza 5). 
 

 
Ključne 
aktivnosti 

• Sistematičen pristop k razvoju in razširitvi poslovne cone.  

• Izbor primerne lokacije za širitev v skladu s prostorskimi zmožnostmi in 
namembnostjo.  

• Določitev kratkoročnih (2020-2023), srednjeročnih (2020-2025) in 
dolgoročnih (2020-2030), planov za širitev poslovne cone Novi York v Občini 
Markovci. 
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Območje na katerega se bo širila OC Novi Jork 

,  

Slika 15: širitev OC Novi Jork 

 

Širitev cone je sicer predvidena na vzhod, natančneje vzhodno od obstoječih proizvodnih objektov 

podjetja Vitiva. 

 

VITIVA 
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Slika 16: širitev OC Novi Jork in sprememba namembnosti 

 

Ker je investicija v razširitev obstoječe obrtne cone finančno gledano ena izmed bolj zahtevnih naložb, 

občina predvideva za namene ureditve infrastrukture znotraj ekonomsko-poslovne cone kandidirati na 

bodoče razpise za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Glede na Operativni program za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je v okviru 3. Prednostne osi med drugim predviden 

Specifični cilj 2: Povečanje dodane vrednosti MSP. Pričakovani rezultati pri tem specifičnem cilju bodo tako 

več hitrorastočih podjetij, večji delež čistih prihodkov v MSP, višja produktivnost (dodana vrednost na 

zaposlenega) v MSP in povečanje energetske in snovne učinkovitosti.
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7. MARKETING IN TRŽENJE POSLOVNIH CON V MESTNI OBČINI 

MARKOVCI 
 

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

partnerjev v Mestni Občini Markovci 
 

1. korak: KJE SMO SEDAJ? 

Instrumenti za analizo podobe občine kot ustrezne lokacije za nove investitorje 

MATRIKA FAKTORJEV 

 

V letu 2019 je brezposelnost v Občini Markovci znašala 5,1%, medtem ko je v Sloveniji povprečje 8,8%. 

Delovno aktivnih je v Občini Markovci 64,2%, medtem ko jih je na ravni Slovenije 64,5%. Prihodek podjetij 

na prebivalca je v Občini Markovci 21.000 EUR, medtem ko na ravni Slovenije znaša 56.000  EUR. Število 

podjetij na 1000 prebivalcev je v Občini Markovci 72, na slovenski ravni pa 97. Povprečna mesečna bruto 

plača je v Občini Markovci 1.432 EUR, na slovenski ravni pa 1.681 EUR. Število študentov na 1000 

prebivalcev je v Občini Markovci 33, na slovenski ravni pa 37. 

 -
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Ugotovimo lahko, da je Občina Markovci dobro pozicionirana. Ni večjih odstopanj od slovenskega 

povprečja, razen pri število prihodkov na prebivalca in števila podjetij. V plus pa glede na stopnjo 

brezposelnosti. 

 

 

 

Splošne ugotovitve obstoječe podobe občine: 

• Geostrateška lokacija za nove vlagatelje, je zelo dobra. 

• Občina z dobrimi pogoji bivanja (vrtec, šole, mir in dobro počutje).  

• Aktivnih prostih zemljišč v poslovni coni ni. 

• Možnosti so za komplementarnost in sodelovanje novih vlagateljev, investitorjev z obstoječimi 

podjetij in v ustvarjanju verige dodane vrednosti.  

• Velik potencial je v obnovljivih virih energije. 

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

cone.  
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2. korak: KAM GREMO? 

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

MATRIKA FAKTORJEV 

 

 
 

Sedanje 
stanje 

Ciljno 
stanje* 

Brezposelnost 5,1% → 4,8% 13,8 13,8 

Delovno aktivni 67,4% → 72,0% (na 10 prebivalcev) 272 288 

Prihodek na prebivalca (v 000 EUR) 21 22 

Število podjetij  291 300 

Prihodek podjetij (v 000 EUR)  83 90 

Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 33 35 

*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 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: 

Markovci. Prvič so omenjeni že leta 1215, ko je kraj pripadal dornavski gospodi. Ime so dobili po sv. Marku, 

svetniku. Po njem se imenuje tudi farna cerkev, ki so jo zgradili leta 1519.  

Iz Markovcev izhaja korant. Imenujejo ga markovski korant. Po ustnem izročilu naj bi preganjal zimo in 

prinašal rodovitnost. Zraven koranta imajo še veliko drugih pustnih likov: piceki, vile, krike, ruse, melike, 

gostüvajnce, medvede,... 

 

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

v kakovostno obrtno cono, v kateri so uspešna podjetja in so pod zaščito markovškega koranta.     

 

Zgodba za pritegnitev novih vlagateljev: 

1. Korant. 

2. Uspešna poslovna cona. 

3. Cenovno ugoden vstop v poslovno cono. 

4. Pomoč občine. 
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OGLAŠEVANJE, PROMOCIJA: 

Oglaševati je potrebno tako lokacijo celotne občine, kot lokacijo poslovne cone v Markovcih. 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, diverzifikacijo ali zagon podjetja, 

2. je lokacija poslovne cone 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 potencialne 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, 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 “Markovci, mesto priložnosti ali Markovci, 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 Občini Markovci, njihove povezave s tujino (kupci, 

dobavitelji, pripravi se spisek potencialnih 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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Slika 19: domači mediji za krepitev dobrega imena 
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ONE STOP SHOP (regijska točka za vlagatelje): 

Regijska točka bo prav tako poskrbela za dvig dobrega imena regije in si prizadevala tako preko socialnih 

mrež, sejemskimi nastopi in direktnimi predstavitvami, krepiti vrednost Podravja v očeh novih 

potencialnih domačih in tujih vlagateljev. 

 

Storitve: 

• poslovne cone (greenfield, brownfield) 

• start-up 

• poslovne priložnosti 

 

Poslovne cone (greenfield, brownfield) 

• posredovanje informacij lokalnim in tujim vlagateljem o prostih zemljiščih v poslovnih conah, 

prostih objektih, možnih virih financiranja, nepovratnih sredstvih EU in informacij o drugih 

poslovnih priložnostih, 

• poslovne storitve za tuje vlagatelje, kot pomoč pri zagonu podjetja v Sloveniji ter povezovanja z 

mrežami znanja, organizacijami in inštitucijami, 

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

upravljanja, 

• svetovanje lastnikom zemljišč v poslovnih conah pri načrtovanju lastnega posla, iskanju strateških 

partnerjev oziroma kupcev. 

 

 

Start-up 

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

• svetovanje pri pridobivanju nepovratnih sredstev in semenskega kapitala, 

• svetovanje pri razvoju novih produktov in plasiranju na trg, 

• svetovanje pri promociji in brandiranju. 

 

 

Poslovne priložnosti 

• svetovanje lastnikom strateških regijskih projektov pri realizaciji, 

• svetovanje pri iskanju strateških partnerjev za poslovne priložnosti, 

• svetovanje pri pridobivanju nepovratnih sredstev in virov financiranja. 

 

 



Innovative Location   

 

 51 

 



Innovative Location   

 

 52 

 

5. UKREPI IN TVEGANJA ZA DOSEGANJE CILJA S TERMINSKIM 

PLANOM 
 

5.1. Ukrepi za pritegnitev novih vlagateljev v Občino Markovci (Greenfield 

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 in podjetja, ki razvijajo zelene 
tehnologije ter RR dejavnosti. 
 

 
Cilji 

• Za poslovno cono z upravljalcem in regijsko vstopno točko oblikovati ciljno 

skupino vlagateljev. 

• V PC Novi Jork pritegniti strateška podjetja iz RR dejavnosti (novi produkti, 

zelene tehnologije), podjetja iz kovinsko predelovalne in avtomobilske 

dejavnosti ter lokalne, regijske in druge obrtnike. 

 

 
 
Pričakovani 
rezultati 

•  V PC Novi Jork (FAZA IV.) dobiti >3 novih MSP do konca leta 2023, ki bodo 

ustvarili skupaj >20 novih zaposlitev. 

• V PC Novi Jork (FAZA V.) dobiti >5 novih MSP do konca leta 2025, ki bodo 

ustvarili skupaj >100 novih zaposlitev. 

 

 
Ključne aktivnosti 

• Predstaviti skupno ponudbo občine za namen širjenja gospodarske dejavnosti. 

(HD predstavitveni promo film). 

• 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 občino, razviti produkt, poiskati EU sredstva, 

ugodne dolžniške vire financiranja, potencialne vlagatelje, poslovne partnerje. 

 

 

 

 

 

http://www.innovativelocation.eu/
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5.2. Ukrepi za evidentiranje in realizacijo poslovnih priložnosti v Občini Markovci 
 

Ime ukrepa Priložnosti v občini in njihova realizacija 

Oznaka ukrepa U2 

 
Opis ukrepa 

Poslovne priložnosti so v občini iz področja podjetništva, turizma, kmetijstva.  
  
Razvijati poslovne priložnosti, ki bodo v občino prinašale za vsak vložen investicijski 
EUR, pozitivni finančni in ekonomski učinek.  
 

 
Cilji 

• Na področju podjetništva v PC razviti produkt daljinskega ogrevanja na lesne 

sekance CHP z močjo 800kWel in 1800 kW toplote (cenejše ogrevanje za vsa 

podjetja v poslovni coni). 

• Na področju podjetništva in kmetijstva izkoristiti možnost namakalnih sistemov 

iz reke Drave (rastlinjaki, proizvodnja in predelava medicinske konoplje).  

• Na področju turizma razviti produkt Korant 365.  

• Razširiti ponudbo parkirišč za avtodome (+10 mest) in poiskati možnost širitev z 

glamping naseljem (20 hišk). 

• Lokacija Šturmovci, preučiti primernost lokacije za naravni rezervat in glamping 

destinacijo. 

• Realizirati projekt doma upokojencev. 

 

 
Pričakovani 
rezultati 

• Realizacija projekta CHP 800 kWel do konca leta 2023 (PC Novi Jork). 

• Namakalni sistem in pridobiti investitorje do leta 2025. 

• Razvoj glamping destinacije do konca leta 2025. 

• Realizacija doma upokojencev do leta 2025. 

 

 
Ključne aktivnosti 

• Z  lastniki zemljišč in občino ter ustreznimi inštitucijami preveriti možnosti 

realizacije poslovnih priložnosti.  

• Razviti poslovni model za pritegnitev vlagateljev. 

• Poiskati strateške investitorje. 
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Slika 20: Dom upokojencev Markovci 

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

 
Slika 21: Gojenje medicinske konoplje in OVE samooskrba 
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Primer: modern urejen kamp, naravni rezervat Zasavica, visoka ocena, produkt → 200 ha rezervata za sprehode 

 

 
Slika 22: Kamp Zasavica, naravni rezervat, http://www.camping-zasavica.com/ 

 

http://www.camping-zasavica.com/
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5.3. Ukrepi za učinkovito upravljanje poslovnih con 
 

Ime ukrepa Upravljanje poslovnih con v Občini Markovci 

Oznaka ukrepa U3 

 
Opis ukrepa 

Izbrati primernega upravljalca za poslovne cone v Občini Markovci.   
Predlog upravljalca: Režijski obrat Občine Markovci 
Predlog tržnega upravljalca: Regijska točka za upravljanje poslovnih con 
 

 
Cilji 

• Potencialnim investitorjem posredovati informacije o poslovnih conah v Občini Markovci 

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 poslovne cone v Občini Markovci.  

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

 

 
 
 
Pričakovani 
rezultati 

• Kvalitetno upravljanje poslovne cone vzpostaviti do konca leta 2021. 

• Pregled nad zasedenostjo poslovne cone v Občini Markovci (2022-2025). 

• 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 poslovno cono. (2020-2025) 

• Hitrejša pridobitev novih vlagateljev za vstop v poslovno cono in za poslovne priložnosti. 

(2020-2025) 

  

 
Ključne aktivnosti 

• Razviti model upravljanja za poslovne cone. 

• Podpisati dogovor o sodelovanju s podjetji 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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5.4. Ukrepi za promocijo in trženje poslovnih con 
 

Ime ukrepa Promocija in trženje poslovne cone v Občini Markovci 

Oznaka ukrepa U4 

 
Opis ukrepa 

Poslovno cono v Občini Markovci trenutno ni potrebno aktivno promovirati in tržiti, saj ni 
prostih površin. Potreben je sistematičen pristop širjenja dobrega imena in pridobitev 
strateških vlagateljev v PC Novi Jork do leta 2025.  
 
Promocija si mora slediti skozi marketinški mix kanalov. Delati je potrebno na ugledu 
poslovne cone, ki ga lahko gradimo na uspešnih zgodbah podjetij v PC Novi Jork ter  
urejenosti PC.   
 

 
Cilji 

• Razviti enoten sistem promocije poslovnih con v regiji. 

• Promocija preko kanalov kupcev in dobaviteljev obstoječih podjetij v Občini Markovci 

(dopisni list, račun). 

• Kreiranje mailing liste potencialnih vlagateljev. 

• Promocija preko kanalov socialnih omrežij občine in portala 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 Občine Markovci z vidika privlačnosti za investicijska vlaganja. 

• Dvig zanimanja domačih in tujih vlagateljev za vstop v poslovno cono in realizaciji 

poslovnih priložnosti. 

• Trajnostni razvoj občine z gospodarskega vidika. 

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

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

poslovne cone. (2020) 

• Pridobitev >8 MSP do konca leta 2025 v poslovno cono Novi Jork. 

• Nove zaposlitve do konca leta 2025 > 120 oseb. 

  

 
Ključne aktivnosti 

• Razviti model promocije in trženja poslovne cone 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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5.5. Ukrepi za obveščanje javnosti 
 

Ime ukrepa Obveščanje javnosti za poslovno cono Novi Jork v Občini Markovci 

Oznaka ukrepa U5 

 
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. (2021-2025) 

• Obvestila in aktivnosti preko portal innovativelocation.eu (2021-2025) 

• Redno ažuriranje vsebin. (2021-2025) 

   

 
Pričakovani 
rezultati 

• Informirana javnost. 

• Trajnostna usmeritev pri obveščanju javnosti. 

• Dvig dobrega imena regije in občin. 

 

 
Ključne aktivnosti 

• Razviti model obveščanja javnosti z regijsko točko. 

• Pripraviti medijski plan obveščanja javnosti.  

• Izvedba tiskovnih konferenc 1x na leto. 

• Vpis obvestil v bazo portala www.innovativelocation.eu  

 

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

STRATEGIJE 
 

6.1. 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 
za realizacijo poslovnih priložnosti.  

U2 Redna komunikacija s potencialnimi vlagatelji in 
iskanje primernega časa za realizacijo projektov 
(dom upokojencev, kamp, turistični produkt 
Korant). 

Zaradi COVID krize ostane poslovna cona 3,2 
ha nezasedena. 

S1, U1 Redna komunikacija s potencialnimi vlagatelji in v 
času konjukture vstop v poslovne cone, lokalni in 
regijski vlagatelji so izrazili interes vstopa v poslovno 
cono z LOI. 

Kmetijsko Ministrstvo ne dovoli širitve Faza 
V.   

S3 Preusmeritev novih investitorjev v druge sosednje 
občine. 

Občina ne pridobi EU sredstev za 
komunalno opremljanje širitve PC Novi Jork. 

S3, U1 V primeru nepridobitve EU sredstev, se opremljanje 
cone izvaja iz naslova proračunskih sredstev oz. 
sredstev vlagateljev (oprostitev komunalnega 
prispevka). 

Nestrokovno upravljanje poslovnih con U3 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 

U3, U4, U5 Direktno povezovanje s Spirit in posredno z MRA, 
ZRS, ŠGZ.  



Innovative Location   

 

 60 

 

 

6.2. Spremljanje in vrednotenje izvajanja strategije 
 

Opis cilja Rezultat Smernica/ 
Ukrep 

Mejnik Odgovorna oseba 

Izvedena širitev in 
komunalna ureditev 
poslovne cone 

>3 ha uporabnih površin S1, U1 31.12.2021 Občina Markovci 

Upravljanja poslovne cone 
v Občini Markovci 

Vzpostavljen sistem 
upravljanja 

U3 31.12.2021 Občina Markovci, 
ZRS Bistra Ptuj 

Promocija in trženje 
poslovne cone in poslovnih 
priložnosti 

Izdelana TKO in 
metodologija prodaje 

U2, U4 31.12.2021 Regijska točka, 
Upravljalec 

Informiranja in obveščanje 
javnosti 

Vzpostaviti model za 
obveščanje javnosti 

U5 31.12.2021 Regijska točka, 
Upravljalec 

Nove zaposlitve  PC Novi 
Jork 

>120 novih zaposlitev S1, S2, S3, 
S4, U1 

31.12.2025 Upravljalec 
poslovnih con 

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

Green Agro park  Rastlinjaki in namakalni 
sistem 

S2, U2 31.12.2025 Lastnik PC, Regijska 
točka 

CHP daljinsko ogrevanje PC 

Novi Jork 

800 kW el in 1800 kW 
toplote 

U2 31.12.2023 Zasebni vlagatelj, 
grozd 

Dom upokojencev Postavitev doma 
upokojencev  

U2 31.12.2025 Občina Markovci, 
Upravljalec 
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7. ZAKLJUČEK 
 

Občina Markovci je podala pobudo za širitev gospodarske cone Novi Jork (Faza IV). Obstoječa cona je 

večinoma že pozidana, preostala prosta zemljišča pa so v lastništvu bodočih investitorjev ali podjetij, ki so 

s svojo dejavnostjo že prisotna na tej lokaciji. Večjih prostih površin znotraj gospodarske cone za nove 

investitorje tako ni več na voljo, zato občina predlaga širitev te cone na območje, ki je v strateškem delu 

veljavnega OPN že namenjeno dolgoročni širitvi.  Občina bo na dodatne površine cone Novi Jork usmerjala 

in spodbujala tudi selitve obrtnih in proizvodnih dejavnosti iz ostalih naselij v občini, predvsem tiste, ki so 

presegle okvirje malega gospodarstva na podeželju.  

 

Poslovna cona se v Občini Markovci razvija v funkcionalno, kakovostno, tehnološko in z znanjem podprto 

okolje. Usmeritev je v 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 Občine Markovci 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 Občini Markovci 

je potrebno tako v prihodnje (FAZA V.) razširiti poslovno cono Novi Jork za dodatnih 10 do 15 ha zemljišč, 

kajti le na ta način lahko občina pričakuje vstop strateških vlagateljev iz Slovenije in tujine.   

 

 

Povzetki pri vzpostavljanju in upravljanja poslovnih con 

1. Upravljanje poslovne cone v Občini Markovci prevzame strokovno usposobljeno podjetje.  

2. Pri razširitvi poslovne cone 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. Poslovna cona mora 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, 
+ ugodna cenovna politika nakupa zemljišč v PC, 
+ dobro ime poslovne cone in uspešnost podjetij 
v njej 
+ projektne izkušnje iz programov EU, 
+ ugodna geografska lega, 
+ razpoložljiva kvalificirana delovna sila, 
+ izvozna orientiranost gospodarstva. 
  

- zadolženost podjetij, 
- ni prostora za vstop novih podjetij v PC, 
- visok delež delovno intenzivne industrije, 
- premalo tehničnih in naravoslovnih kadrov, 
- premajhna inovativnost, pomanjkanje tržne 

usmerjenosti, 
- administrativne in birokratske ovire ter 

dolgoročni postopki pri pridobivanju raznih 
soglasij za potrebe podjetnikov, 

- ni skrbnika in upravljalca poslovne cone. 
 

 

 

Izračun pomembnosti con v Občini Markovci 

Naziv poslovne cone Pritegnitev Zaviranje Stopnja 
razvitosti (IRO)* 

Pomembnost 
prostora 

PC Ptuj levi breg 55,60 7,40 1,747 84 

 

Tipologija poslovnih con v Občini Markovci 

Naziv poslovne cone Pomen  

PC Markovci Medobčinska pomembnost 

 

Na podlagi kriterijev ocenjevanja iz Metodologije za popis poslovnih con so v Občini Markovci ključne  

poslovne cone “trenutno” Lokalnega pomena. 

 

 

Priporočila in smernice za uspešno realizacijo strategije 

a) Poslovna cona se razširi z javnimi sredstvi, glavni vir dohodka s strani občine je prihodek od 

prodaja komunalno opremljenih zemljišč in strošek nadomestila za stavbno pravico. Priporočljiva 

cena vrednosti na m2 znaša od 20 do 25 EUR na m2. 

b) Faza IV. Razširitve je potrebna za lokalno in regionalno podjetništvo. 

c) Potrebno je začrtati in preučiti vse možnosti širitve (Faza V.), v velikosti 10 do 15 ha, za strateške 

vlagatelje iz Slovenije in tujine.  

d) Pri večjih zaposlitvah (nad 20 oseb) je smiselno omogočiti tudi lokalne spodbude (npr. delno 

oprostitev plačila komunalnega prispevka, itd). 

e) Večja podjetja iz tujine oziroma razvijalci poslovnih con in logističnih centrov iščejo večje lokacije 

zemljišč (nad 5 hektarjev), ki so po ugodni ceni do 18 EUR na m2 (komunalno opremljene). 
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Vzpostavitev/ponudba večje cenovno ugodne poslovne cone bi odpravilo niz slabosti poslovnega 

okolja v Podravju.  

f) 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 poslovne cone Novi Jork. 
3) Večja prepoznavnost in boljša privlačnost ter konkurenčnost poslovne cone s ciljem pridobivanja 

(domačih in tujih) investitorjev. 
4) Racionalno umeščanje poslovne cone v prostor in prilagajanje novim potrebam v sprejemljivem 

času (še posebej zaradi hitrih tehnoloških in družbenih sprememb). 
5) Racionalizacija delovanja cone, primerljivost delovanja poslovne cone. 
6) Povezovanje s subjekti inovativnega okolja. 
7) 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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13. PRILOGE  
 

Priloga 1: Kriteriji skupine dejavnikov pritegnitve, poslovna cona: PC Markovci 

Priloga 2: Kriteriji skupine dejavnikov zaviranja / onemogočanja poslovna cona: PC Markovci 

 

 

 


