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DRAVINJSKI POSLOVNI KLUB 

Samo en kandidat za direktorja Hitreje do načrtov, hitreje do razvoja
Aktivno. Dravinjski 
poslovni klub je že za-
čel z delom. Od prve 
ideje v mesecu maju, 
ustanovnega sreča-
nja, pa vse do prvega 
sestanka pa sta mi-
nila komaj slaba dva 
meseca.
 » Piše: Kornelija Kamenik

Drugi julijski petek zvečer so se 
v KSEVT-u v Vitanju zbrali člani 
nedavno ustanovljenega Dravinj-
skega poslovnega kluba - DPK. 
Na srečanju so uvodoma predsta-
vili pobude in kasneje tudi podpr-
li predlog vzpostavitve odprtega 
izdelovalnega laboratorija Fab lab 
Konjice. Predlog je predstavil vodja 
projekta Rene Brdnik.

Srečanja se je udeležil tudi Ge-
orge Deriso, ameriški podjetnik, 
svetovalec ter profesor iz Univerze 
Colorado iz Mesta Boulder. Slednji 
je v zanimivem predavanju predsta-
vil pomen razvoja podjetniške 
skupnosti na lokalni ravni, podprl 
zagon izdelovalnega laboratorija in 
opozoril na pomen dejavnosti spod-
bujanja podjetništva med mladimi. 
Takšnega, ki ga tudi na Konjiškem 
v sodelovanju s Srednješolskim 
centrom Slovenske Konjice - Zre-
če izvaja Ustvarjalnik. Ob tem sta 
spregovorila tudi Tadej Slapnik, 
državni sekretar v kabinetu pred-
sednika vlade, in mag. Jasmina 
Mihelak Zupančič, direktorica, 
ravnateljica Šolskega centra Slo-

Soseda združila moči
Neurje pred nekaj tedni je za sa-

bo pustilo posledice. Pisali smo že 
o težavah družin Vezjak in Jakopič 
s Spodnje Pristave, saj se je ob nji-
hovih hišah sprožil plaz.

Družini sta se po neurju za po-
moč obrnili na Občino Slovenske 
Konjice, že dva dni kasneje pa so 
si pristojni ogledali območje pla-
zenja. Pri ogledu so ugotovili, da 
je plazenje povzročila voda, ki je 
odtekala po kolesnicah neurejene 
gozdne ceste nad hišama in s sabo 
nosila zemljo. Povedali so, da plaz 
ogroža hiši in s tem posledično tudi 
človeška življenja. Na Občini so 

obljubili, da bodo z nujno sanacijo 
ceste in urejanjem odtekanja vode 
začeli takoj, ko bo to mogoče. La-
stnika hiš sta že združila moči in 
ves njun prosti čas posvetila čišče-
nju zemlje okoli hiš. Na pomoč pa 
jima bodo priskočili tudi prijatelji.

Pri Jakopičevih so že sami sani-
rali del hriba in očistili zemljo, ki 
jo je nanosila voda. Vezjakovi pa 
bodo morali zaradi plazu popraviti 
fasado in očistiti blato, ki je zasulo 
hišo. (P. P.)

Soseda Danilo Vezjak in Boris Jakopič 
skupaj čistita posledice neurja.

Srečanja se je udeležil tudi Američan 
George Deriso, podjetnik, svetovalec 
ter profesor iz Univerze Colorado.

Rene Brdnik (na sredini) je predstavil predlog vzpostavitve odprtega izdelo-
valnega laboratorija Fab lab Konjice.

Člani DPK-ja so se tokrat sestali v KSEVT-u v Vitanju, sicer pa bo vsak sestanek potekal nekje drugje, da bodo člani 
spoznavali tudi sosednje občine.

venske Konjice-Zreče.

Vse bi moralo potekati 
hitreje

Podjetniki in predstavniki občin 
Vitanje, Zreče in Slovenske Konji-
ce so na srečanju DPK-ja pregledali 
stanje obstoječih in načrtovanih po-
slovnih con regije, skladno s spreje-
timi občinskimi prostorskimi načrti 
in načrti v sprejemanju. Prišli so do 
spoznanja, da bi sprejemanje  ob-
činskih prostorskih načrtov moralo 
potekati bistveno hitreje. Slednji 
namreč pogojujejo nadaljnji razvoj 

podjetniške dejavnosti v Dravinjski 
dolini. 

Več kot polovica ustanovnih čla-
nov, ki so se srečanja kljub sezoni 
dopustov udeležili, so se pogovar-
jali tudi o viziji in načrtih razvoja 
gospodarske infrastrukture podje-
tnikov in obrtnikov Dravinjske re-
gije. Pri tem je generalna sekretar-
ka DPK-ja, Breda Obrez Preskar, 
spodbudila člane k izpolnitvi pos-
lanih vprašalnikov. Želijo namreč 
čim celovitejše poznati potrebe 
podjetnikov. Člani DPK-ja, s pred-
sednikom kluba Emilom Martin-

škom na čelu, so si zastavili nove 
cilje, ki jih bodo preverili predvi-
doma v začetku septembra. Sicer 
pa so ves čas odprti za pobude in 
vprašanja podjetnikov in obrtnikov, 
ki so že in še bodo člani kluba.


