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ZRS BISTRA PTUJ PRIDOBILA 3 NOVE EVROPSKE PROJEKTE ZA SPODBUJANJE 

PODJETNIŠTVA IN VAROVANJE OKOLJA 

        

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Bistra Ptuj je v decembru 2013 dobilo odobrene 

tri mednarodne, bilateralne projekte na evropskem programu čezmejnega sodelovanja 

med Slovenijo in Hrvaško.  

Dr. Aleksandra Pivec, Dr. Lidija Tušek, Dr. Klavdija Rižnar, Danilo Čeh 

Na razpis, ki je bil objavljen 3. februarja 2012, je prispelo 229 vlog, odobrenih je bilo 41 

projektov. ZRS Bistra Ptuj se ni izkazala samo po uspešnosti prijavljenih projektov, ampak tudi 

po teži vloge, ki jo ima v teh projektih. Pri dveh projektih je ZRS Bistra Ptuj vodilni partner, kar 

je še posebej odgovorna naloga zaradi precejšnjega števila partnerjev, ki sodelujejo v projektih. 

V projektu Maraton sodeluje 8, v projektu PORETEKS 7 in v projektu EnterYOUTH 5 

partnerjev. Gre za preplet hrvaških in slovenskih razvojnih organizacij, ki so dejavne na 

področjih, ki jih obravnavajo projekti, med njimi so razvojne agencije, univerze in drugi razvojni 

zavodi. 

Maraton bo plemenitil kadre za razvojne oddelke podjetij 

Cilj 15-mesečnega projekta MARATON je spodbuditi povezovanje podjetij, predvsem MSP, z RR 

institucijami z namenom spodbuditi razvoj novih izdelkov, storitev in tehnologij z večjo dodano 

vrednostjo ter tako doseči večjo konkurenčnost MSP. V projektu bomo razvili izdelek, ki ga 

bomo čezmejno promovirali pri ciljnih skupinah in v javnosti. Ta izdelek bo on-line borza 

raziskovalnih nalog, v katero bodo podjetja vpisovala raziskovalne naloge, na katere se bodo 

prijavili študenti za opravljanje praks, diplomskih ali magistrskih nalog v navezavi z 

raziskovalci-mentorji iz RR institucij. Borza bo brezplačna in odprta vsem. Razpoložljivost 

informacij o konkretnih razvojnih izzivih v določenem podjetju, ki bo objavilo raziskovalno 

nalogo na borzi, bo spodbudilo sodelovanje tudi preko meje. Poleg ciljanih povezav podjetje-

študent-raziskovalec bo možno sklepati tudi povezave podjetje-podjetje, kar lahko dodatno 

prispeva k bilateralnemu povezovanju podjetij zaradi enakih ali podobnih razvojnih izzivov. 

Podobno velja za povezave med raziskovalci. Vzpostavljene povezave lahko sprožijo domino 

učinek nadaljnjega povezovanja projektnega območja. 
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Dodatna vrednost projekta je prispevek k uspešnejšemu iskanju in zaposlovanju razvojnih 

kadrov in čezmejna izmenjava poslovnih idej in kadrov. 

PORETEKS bo iskal rešitve za ponovno uporabo in recikliranje tekstilnih odpadkov 

Cilj projekta PORETEKS je izboljšati in dvigniti okoljsko ozaveščenost med onesnaževalci in 

prebivalci na čezmejnem območju, jih seznaniti o inovativnih, okolje-varstvenih produktih 

projekta PORETEKS, s katerimi bodo ublažena okoljska tveganja:  vzpostavitev spletne in 

mobilne aplikacije za pravilno ravnanje z odpadki,  upravljanje s tekstilnimi odpadki za 

ponovno uporabo (modni izdelki), recikliranje odpadnega tekstila za proizvodnjo izolacijskih 

plošč na čezmejnem območju, prenos čezmejnih rezultatov, izkušenj in v projektu razvitih praks 

na druga območja in interesna področja.  

S tem bo dosežen okoljski doprinos k manjši porabi elektrike, vode in drugih naravnih virov za 

globalno produkcijo tekstila. Hkrati se bodo povečale družbeno-koristne storitve (socialno 

podjetništvo kot priložnost za ranljive skupine), pomembno se bo prispevalo k uporabi 

odpadkov kot virov v snovni izrabi in z osveščanjem k okoljsko bolj odgovorni družbi. 

EnterYOUTH bo spodbujal podjetništvo med mladimi 

Namen projekta EnterYOUTH je približati mladim kariero podjetnika preko spodbujanja 

podjetniškega razmišljanja in praktične pomoči za uresničitev poslovnih idej.  

V projektu bomo razvili računalniški program - računalniško igrico, ki bo simulirala podjetje v 

virtualnem svetu, nato pa razvili program usposabljanja mladih za pridobivanje poslovnih 

veščin. V ta program usposabljanja bomo vključili skupno 200 mladih, ki bodo oblikovali svojo 

poslovno idejo in jo preskusili s pomočjo računalniškega programa ali pa nadgradili svoja 

poslovna znanja. 

Koristi, ki si jih obetamo od tega projekta, so popularizacija podjetništva med mladimi, 

zmanjšanje ovir za ustanavljanje lastnih podjetij s povečanjem kompetenc mladih ter povečanje 

uspešnosti mladih podjetnikov. 
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Z leve: Alen Hodnik, direktor Javnih služb Ptuj, dr. Klavdija Rižnar, vodja projekta Poreteks, Danilo Čeh,  

dr. Aleksandra Pivec, dr. Lidija Tušek, vodja projekta Maraton, in Jelena Turk iz Agencije za razvoj Varaždinske županije. 

 

TEKMOVANJE MLADIH NEUVELJAVLJENIH GLASBENIH SKUPIN – NOV PROJEKT 

VELIKIH RAZSEŽNOSTI 

 

V Klubu ptujskih študentov želimo na kulturnem področju delovanja spodbuditi mlade 

nadarjene glasbenike, zato v ta namen organiziramo Tekmovanje mladih neuveljavljenih 

glasbenih skupin. 

Jana Dobrijevič  

Z začetkom letošnjega leta smo izdali razpis, na katerega se lahko prijavijo vse mladinske 

skupine vseh glasbenih zvrsti in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru katerega 

izmed kulturnih društev. Prijave zbiramo vse do 22. aprila, predtekmovanja pa se v naši 

Kolnkišti začnejo z 10. majem in bodo trajala vse do 31. maja, ko bo tudi zaključek tekmovanja. 

Miha Rajh, vodja Odbora za kulturo in vodja projekta: »Odločili smo se, da je pravi čas, da na 


