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Izpostavljeno

ZDRUŽILI POTENCIAL DRAVINJSKE

Uvodnik
Piše: Miran Gorinšek,
konjiški župan

OB OBČINSKEM
PRAZNIKU

O

d 12. stoletja dalje imamo prve zapise
o dogajanju v zgodovini naših krajev.
Mogoče so takrat celo bolj premišljeno kot
danes izbirali lokacije za bivanje. O tem priča
imenitna postavitev prvih hiš v našem kraju, ki
so nastale v zavetrju gozdnate Konjiške gore,
s katere teče potoček s pitno vodo, na desnem
bregu Dravinje, v bližini polj, travnikov in
sončnih vinorodnih gričev… Na vzdignjeno
mesto so postavili cerkev Svetega Jurija, da je
vidna od daleč. V zapisu iz leta 1146 se naše
mesto prvič omenja kot prafara Counowiz.

V

letošnjem letu torej slavimo 870 let prve
pisne omembe našega mesta. V vseh teh
letih je nastalo veliko zapisane zgodovine o
življenju naših prednikov. Zelo različna so
bila ta obdobja; večinoma vesela, marsikdaj
pa tudi povezana s trpljenjem in žalostjo. Pa
vendar so prebivalci z vztrajnostjo, pridnimi
rokami in znanjem postopoma izboljševali
okolje in pogoje za življenje. Imamo tradicijo,
izkušnje in znanje; podedovali smo tudi izjemno lepo okolje in pogoje za življenje. Se tega
zavedamo, znamo vse to ceniti?

Ustanovili Dravin
Dan podjetnikov. V sklopu
Konjiških dni so predstavili
podjetniški potencial in ustanovili klub.
Mreženje. Podjetniki si bodo v
klubu lažje izmenjavali znanja,
izkušnje in informacije.

» Piše: Kornelija Kamenik, Več foto: novice.si

Na Območno obrtni podjetniški zbornici v Slovenskih Konjicah so minuli teden uspešno ustanovili Dravinjski poslovni klub (DPK), tam pa
bo imel tudi svoj sedež. Klub so ustanovili ravno
na Dan podjetnikov, ki so ga organizirali v sklopu
Konjiških dni.

DPK bo vodil Emil Martinšek

Da si podjetniki in obrtniki iz Dravinjske doline
želijo Dravinjski poslovni klub, so dali jasno vedeti že pred dobrim mesecem, ko so se zbrali na
prvem iniciativnem srečanju. Pretekli teden pa

IZJAVA

V

primerjavi s predniki so dani pogoji za
udobno in lagodno življenje. Pa vendar se
moramo vprašati, ali smo s tem tudi zadovoljni. Prepričan sem, da hitenje za materialnimi
dobrinami ne prinaša sreče in ne zadovoljstva.
Želja imeti čim več, nenehna tekmovalnost
od jutra do večera ter primerjanje s sosedi,
prijatelji, sodelavci nas je pahnila v stanje,
ki nas navdaja s slabo voljo in občutkom, kaj
vse nam manjka. Čas je, da se vprašamo, kaj
človek sploh potrebuje za življenje, in se zavemo, da nikoli v preteklosti ljudje niso mogli
uživati življenja v tako prijetnih pogojih, kot
jih imamo danes. Realno zavedanje pogojev
in upoštevanje pravih vrednot prinaša tudi
osebno zadovoljstvo, kar se odraža tudi v razpoloženju celotne skupnosti.

K

onjičanke in Konjičani; ponosni smo lahko na dosežke naših prednikov in si zaslužimo optimističen pogled v prihodnost. Vsak
naj doda svoj prispevek, da bomo zdravi in
zadovoljni znali uživati v naši čudoviti dolini.

V
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se dobro na poti v prihodnost!
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Predsednik Emil Martinšek
o DPK-ju

„Ker je klub mlad, so v tem trenutku začrtane
smernice, da bi se klub srečeval enkrat mesečno. V
času poletnih počitnic pa bi bilo teh srečanj manj.
Vse je odvisno od izraženih želja članov. Vodstvo si
je kot prvo nalogo zadalo, da še pred počitnicami
skličemo sestanek. Nanj želimo pridobiti tiste, ki jih
na ustanovnem zboru ni bilo, a jih vseeno vabimo,
naj se pridružijo, da se pogovorimo, kaj si želimo in
kaj potrebujemo.“

Zbrani na 'dnevu podjetnikov' v prostorih Območno obrtne podje

so postavili temelje in uradno ustanovili Dravinjski poslovni klub, katerega predsednik je
postal Emil Martinšek, sicer direktor uspešnega konjiškega podjetja RaMaX Engineering.
Podpredsedniško funkcijo je prevzel Stanko
Kolar, ki je sicer tudi predsednik Odbora za
gospodarstvo in turizem Občinskega sveta Slovenske Konjice. Generalna sekretarka kluba je
postala Breda Obrez Preskar, direktorica konjiške občinske uprave. Člana upravnega odbora
pa sta postala sekretarka konjiške Obrtno-podjetniške zbornice Milena Brdnik in direktor
podjetja GKN Driveline Peter Smole.
Podjetniki in obrtniki iz Dravinjske doline
priznavajo, da se premalo poznajo. Brez mreženja, povezovanja in sodelovanja v podjetništvu
pa dandanes ne gre. Bolj povezani podjetniki in
obrtniki si bodo preko DPK-ja lažje pomagali z
izmenjavo znanj, izkušenj in informacij. Zbrani podjetniki so podpisali ustanovno listino,
vodstvo kluba pa je poudarilo, da vrata kluba
ostajajo odprta, saj si želijo, da bi priložnost
povezovanja in sodelovanja prepoznalo čimveč
obrtnikov in podjetnikov Dravinjske doline.

Lokalna in državna podpora

Dravinjski poslovni klub bo deloval ob
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Ali si pred dopustom
uredite evropsko
kartico zdravstvenega
zavarovanja?
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Se po osvežitev
podajate tudi na
divja kopališča?

NEPRESLIŠANO

Družabno 55

NE 69%
DA 31%

„Verjamem, da bo Dravinjski poslovni klub upravicil
pricakovanja njegovih
clanov.“
Branko Meh, predsednik Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije

SKE REGIJE

vinjski poslovni klub

obrtne podjetniške zbornice Slovenske Konjice.

podpori Območno obrtne podjetniške zbornice Slovenske Konjice
ter občin Slovenske Konjice, Zreče
in Vitanje. Konjiški župan Miran
Gorinšek je na ustanovnem zboru
izpostavil pomen hitrega pretoka
informacij, ki bodo s pomočjo DPKja lahko potekale hitreje. Različne
storitve bodo lahko našli znotraj Dravinjske doline in jim jih ne bo potrebno iskati, kot je dejal: „Na drugem
koncu Slovenije ali celo v tujini.“
Ob ustanovitvi kluba je bil prisoten
tudi predsednik Obrtne zbornice Slovenije Branko Meh, ki je poudaril
pomen povezovanja. Dodal je tudi:
„Verjamem, da bo Dravinjsko poslovni klub upravičil pričakovanja
njegovih članov.“
Konjiško občino bi moral obiskati
tudi minister za gospodarski razvoj
in tehnologijo Zdravko Počivalšek,
vendar je zaradi njegove odsotnosti
dan podjetnikov obiskala Eva Štravs
Podlogar, generalna direktorica Direktorata za turizem in internacio-

Klub bo omogočal hitrejši pretok informacij ter aktivnejše deljenje znanja in izkušenj.

nalizacijo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zbranim
podjetnikom in obrtnikom je podala
nekaj besed, v katerih je poudarila
smisel sodelovanja, pomoč drugim
ter deljenje izkušenj med podjetniki in obrtniki. Ustanovitve kluba so
se udeležili obrtniki in podjetniki iz
Slovenskih Konjic, Zreč in Vitanja,
prišli pa so tudi predstavniki občin,
ki pozdravljajo ustanovitev DPK-ja.
Podjetniki so si po podpisu ustanovne
listine Dravinjskega poslovnega kluba
ogledali še proizvodnjo zrakoplovov
podjetja Trixy Aviation v Ločah.

Prostorska stiska

Na dnevu podjetnikov je bilo izpostavljeno tudi srečevanje s prostorsko
stisko in omejevanjem delovanja s
strani zakonodaj. Prostorsko stisko
predvsem občutijo v Občini Vitanje,
v Zrečah pa so ravno v urejanju štiri hektarje velike površine. Polovica površine bo namenjena Uniorju,
polovica pa lokalnim obrtnikom in
podjetnikom. V Konjicah imajo težav

s prostorsko stisko manj, saj so travniku”, ki bo na dobrih osmih
pred kratkim uradno odprli obrtno hektarjih skupen prostor lokalnim
cono na nekdanjem “Konusovem podjetnikom in obrtnikom.

