
Maribor, 30. 11. 2016

Spoštovani.

Univerza v Mariboru in Poslovno-proizvodna cona Tezno vas vabita na Prednovoletni raz-
iskovalni sejem, ki bo potekal v prostorih podjetja Menerga d.o.o., Zagrebška cesta 102, v 
torek, 6. decembra 2016 med 9.00 in 15.00 uro.

Raziskovalni sejem je namenjen prenosu znanj iz univerze v gospodarstvo (in obratno), 
predstavitvi novih tehnoloških rešitev in inovacij, kakor tudi iskanju novih poslovnih pri-
ložnosti. Univerza v Mariboru bo predstavila napredne tehnologije, patente ter dosežke 
svojih fakultet in raziskovalnih inštitutov, ki so prepoznavni ne samo v domačem, temveč 
tudi v mednarodnem prostoru. Predstavljeni vrhunski znanstveni in aplikativni projektni 
rezultati in ideje bodo dobrodošle pri pridobivanju informacij, kreiranju skupnih idej za iz-
boljšanje in vzpostavitev novih procesov storitev ter izdelkov visoke dodane vrednosti. 

Osrednji dogodek dneva bo okrogla miza predstavnikov Univerze in gospodarstva na temo 
»Prenos znanja v gospodarstvo - priložnosti in pomanjkljivosti«.

V okviru sejma bodo potekale tudi aktualne razprave, delavnice in srečanja na izbrane ak-
tualne poslovno-razvojne teme za mala in srednja podjetja t. i. SMEs. Vljudno Vas vabimo, 
da se dogodka udeležite in sodelujete v razpravah.

Program aktivnosti na sejmu:
9.00 - 13.00 Predstavitev raziskovalcev in gospodarstvenikov na razstavnih prostorih
9.00 – 10.30 Delavnice

9.00 – 9.45 Predstavitev oblik 
pomoči in storitev 
Inovacijsko-podjetniškega 
podpornega okolja 
Univerze v Mariboru
TehnoCenter UM 
Tovarna podjemov
RAZ:UM

9.45 – 10.30 Zavarovanja Zavarovalnice 
Sava za mala in srednje 
velika podjetja
Zavarovalnica Sava d.d.

9.00 – 9.30 Učinkovito tržno 
komuniciranje in marketing
Verus d.o.o. 

9.30 – 10.00 Informacijska varnost in 
varovanje podatkov
Arhides d.o.o.

10.00 - 10.30 Revitalizacija Cone Tezno
Fakulteta za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in 
arhitekturo Univerze v 
Mariboru



10.00 Uradna otvoritev sejma z nagovori
10.30 Okrogla miza na temo »Prenos znanja v gospodarstvo - priložnosti in 

pomanjkljivosti«:
 – prof. dr. Igor Tičar, rektor Univerze v Mariboru
 – g. Gorazd Bende, direktor PPC Tezno
 – g. Danijel Muršič, direktor Menerga d.o.o. Maribor
 – mag. David Kastelic, predsednik uprave Zavarovalnice Sava Maribor
 – dr. Peter Cvahte, direktor za tehnološki razvoj, skupina Impol, Slovenska Bistrica
 – mag. Avgust Šibila vodja razvoja Talum d. d.
 – predstavnik ene izmed lokalnih skupnosti - župan 
 – ga. Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na MGRT
 – dr. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost 
in tehnologijo na MGRT

Uradni del se bo zaključil ob 13. uri.

Med 13.00 in 15.00 uro bodo na voljo individualna srečanja s predavatelji dopoldanskih 
delavnic, na katerih se bodo udeleženci prireditve lahko pogovorili z izbranim strokovnja-
kom o konkretnih podjetniških/razvojnih izzivih.

Vljudno vas prosimo, da se prijavite na dogodek preko spletne aplikacije: www.um.si/ka-
kovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=25

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na gospo Majo Vintar z PPC Tezno 
(maja.vintar@conatezno.si M: 041 88 16 60) ali na gospo Joanno Bertoncelj z Univerze v 
Mariboru (joanna.bertoncelj@um.si M: 031 43 30 84) .

V pričakovanju srečanja vas lepo pozdravljamo.  

 Gorazd Bende, prof. dr. Igor Tičar, 
 Direktor Poslovno-proizvodne cone Tezno rektor Univerze v Mariboru
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