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Ptujska knjižnica zakoračila
v evropsko prestolnico kulture

Bo svetnike še bolela glava?
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Facebook za podjetja
Ptujski manager klub je
zmago v drugem natečaju
za najboljšo že realizirano
podjetniško idejo podelil
podjetju Intelius
UROŠ GRAMC
Manager klub Ptuj je na zaključni slovesnosti v Grand hotelu Primus objavil
rezultate in podelil priznanja drugega natečaja Naj podjetniška ideja. Priznanja so podelili petim prijavljenim
podjetjem, kot zmagovalca pa razglasili ptujsko podjetje Intelius. Predsednik kluba Miran Senčar je povedal,
da želijo z razpisom spodbuditi obstoječa podjetja, da se predstavijo, in
mlada, ki se razvijajo. V drugačnih
časih je potreben svež inovativen pristop za uveljavitev na trgu, opaža pa
tudi, da se pojavlja močna konkurenca
iz tujine, ki razmišlja globalno. Odziv
sicer ni tak, kot bi ga pričakovali, razloge je pripisal poslovni skrivnostnosti, morda so krivi prestrogi kriteriji
razpisa ali pa splošna pasivnost podjetniških subjektov. Toda natečaj bodo
vseeno nadaljevali, je zatrdil, v prihodnjem letu načrtujejo vključevanje poslovnih idej dijakov in študentov.
Vloge je ocenjevala strokovna komisija pod vodstvom direktorice mariborskega zavoda za zaposlovanje
mag. Vlaste Stojak. Ob njej so sodelovali različni strokovnjaki, dr. Branko
Mayr, mag. Matej Gajzer, Vilko Pešec,
mag. Bojan Korošec, Aleksander
Mlakar, dr. Aleksandra Pivec in Miran
Senčar. Kot je povedala Stojakova, so
ocenjevali podjetnost realizirane ideje
zadnjih petih let, izvirnost, poslovne
učinke, potencial ter odnos do družbenega in naravnega okolja. Zmagovalno
podjetje Intelius Davorina Gabrovca se je prijavilo s spletno aplikacijo
Flowr, s katero želijo v laičnem jeziku

Priznanje za najboljšo poslovno idejo sta Petru Ladiču podelila Miran Senčar
in Vlasta Stojak. (Uroš Gramc)
prenesti facebook in twitter formo socialnih/družabnih omrežij v poslovno
okolje. "Ime je izpeljanka besede 'flow'
in pomeni tok. Produkt je namenjen
podjetjem med petdesetimi in dvesto
petdesetimi zaposlenimi ali širšim
ekipam. Z njim se pretakajo informacije, saj se znotraj skupin delijo urniki,
naloge, dokumenti, predvsem pa se
razpravlja o skupnih točkah, o katerih
bi načeloma morali potekati sestanki,
srečanja, telefonski klici. Trenutno ga
v svetu uporablja več kot sedem tisoč
podjetij, preveden je v dvanajst jezikov. Vsi večji spletni mediji ali portali so zadevo prepoznali in zato se širi.
Zdaj se išče investitor, ki bi jo obrnil v
komercialni uspeh," je v odsotnosti Gabrovca povedal direktor Intere Peter
Ladič. To podjetje je namreč ustanovilo Intelius. "Dve leti nazaj smo se odločali, kako naprej. Intera je bila zdravo
podjetje in nismo želeli, da bi ga novi
produkt, če ne bi uspel, potegnil vase."
Ekipo sestavlja sedem ljudi, ima izpostavi v Londonu in San Franciscu.
Največ aktivnosti v tem času posvečajo tujim trgom, kjer iščejo investitorje,
sicer pa niti na začetku niso bili orientirani na Slovenijo.

Manager klub je nagradil tudi kidričevski Talum za poslovno uspešno,
perspektivno in okolju prijazno idejo
reciklaže odpadnega aluminija, čarodeja Magic Avgustina za podjetnost,
kreativnost in prav tako okoljsko prijaznost. Fundacija Nazaj na konja je s
projektom Pedotur zasnovala čezmejne turistične destinacije in terapevtske
aktivnosti s konji ter prejela priznanje
za nov pristop k humanemu programu,
podjetje Tenzor pa s centralnim nadzornim trgovinskim sistemom priznanje
za izvirno in perspektivno nadgradnjo
obstoječe storitve. Na prireditvi sta aktivnosti in napredek v minulem letu
predstavila tudi lanskoletna zmagovalca. Vinko Mandl iz Ptujske kleti je za
blagovno znamko Pullus dejal, da so vse
bolj aktivni na tujih trgih. Za promocijo
v ZDA so uspeli pridobiti evropska sredstva, prav tako napredujejo v Bosni in
Hercegovini ter se pogovarjajo z velikimi trgovci iz Nizozemske, Velike Britanije in Nemčije. Prav tako sta korak
naprej naredili podjetji Ilkos in podjetnica Milena Kostanjevec, ki sta prijavili reciklažo odpadnih sveč. V novih
proizvodnih prostorih v Ljutomeru naj
bi v maju odprli proizvodnjo linijo.

Likovna matineja za vse generacije
Likovne matineje, na katero je te dni vabila Zveza kulturnih društev Ptuj, se je udeležilo deset likovnih ustvarjalcev,
starejših in mlajših, ki so z zanimanjem prisluhnili Jožetu
Foltinu, profesorju likovne umetnosti, da jih je ta z nasveti popeljal v svet likovnega ustvarjanja s svinčnikom. "Začenjamo osnove risanja, a kot vidim, so med nami že pravi
mojstri, nekateri med njimi potrebujejo zgolj nekaj napotkov, povezanih s senčenjem predmetov," je sredi prizadevnega dela vseh udeležencev srečanja omenjal uveljavljeni
ptujski likovni ustvarjalec. Nedeljsko likovno srečanje je
bilo le ena od prireditev, ki jih v okviru dogodkov ljubiteljske kulture - projekt P.U.S.T - Evropske prestolnice kulture
2012 pripravlja ZKD Ptuj.
"Likovni matineji smo se pridružili seveda tudi člani likovne sekcije dr. Štefke Cobelj, ki delujemo v okviru DPD
Svoboda Ptuj. Imamo tudi redna ponedeljkova srečanja, ki
potekajo med 17. in 19. uro. Dobivamo se v prostorih Narodnega doma Ptuj in vsako srečanje je nepozaben dogodek,
na katerega vabimo vse, ki jih naše delo zanima in si morda

Likovna matineja je bila del ptujskega projekta evropske
prestolnice kulture. (Slavica Pičerko Peklar)
tudi sami želijo stopiti v svet likovnega ustvarjanja," je na
nedeljskem srečanju vabila Cecilija Bernjak, predsednica
ptujskih likovnih ustvarjalcev. (ps)

Smeh ni greh
V okviru dogodkov Ljubiteljske kulture - projekt P.U.S.T - Evropske prestolnice
kulture 2012, partnersko mesto Ptuj, in slovenskega kulturnega praznika vabi
Zveza kulturnih društev Ptuj vabi na literarno matinejo Smeh ni greh, ki bo v
jutri ob 11. uri v Narodnem domu Ptuj. Iz Književnega društva Varaždin bodo
nastopili Nada Rukav Bogojević, Ivanka Kunić, Tugomir Orak, Barica Pahić,
Dragutin Pakšec, Tomislav Ribić, Antun Tomašek, Ružica Marušić Vasilić, Davorin Žitnik, iz Literarnega kluba Ptuj pa Cecilija Bernjak, Ivo Ban, Mirko Jaušovec, Matilda Simonič, Melita Vidovič in Katja Zadravc. Nastopajoči se bodo
spraševali, kako živimo krizne čase, kdo se bo s kom prerekal, kdo bo sestavil
vlado, kdo izgubil ministrstvo za kulturo. (slp)

V spomin na
Valentina Žumra
Občina Hajdina in tamkajšnja zveza
kulturnih društev vabita v torek, 7.
februarja, ob 19. uri na prireditev ob
slovenskem kulturnem prazniku. Nastopajoči v dvorani gasilskega doma
Hajdoše se bodo spomnili tudi stoletnice rojstva Valentina Žumra, kulturnega ustvarjalca iz Hajdoš. (ps)

Na Pertoči bo
medgeneracijski center
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Zepa z brega

Pohod z baklami

Dramska sekcija Umetniškega društva Ustvarjalec Majšperk se s komedijo Zepa z brega ali kaj se je pod gradom
Mannsberg dogajalo kasneje, ki so jo
priredili po delu švedskega dramatika
Ludviga Holberga Jeppe s hriba, odpravlja na gostovanja na "tuje" odre. Drevi
ob 17. uri se bo predstavila na odru v
Leskovcu pri Pragerskem, nato bo v
februarju in marcu obiskala še druge
kraje na Pohorju in v Slovenskih goricah. "Lani poleti smo dvakrat igrali
doma, letošnjo gledališko sezono pa
odprli v Stopercah in Žetalah. V bistvu
smo igro zasnovali za oder na prostem, a ker smo vanjo vložili ogromno
truda in nato dodali glasbo, dodelali
kostume in s pomočjo likovne sekcije
še sceno, se nam je zdelo škoda, da bi
prenehali igrati. Ponujamo nekaj drugega v primerjavi z okoliškimi amaterskimi gledališči, kot kaže, je občinstvu
srednjeveška zgodba zanimiva," je povedala režiserka predstave Stanislava
Varžič. (ug)

Danes bo pod vodstvom 10. princa
karnevala, Vegana Turniškega, plemenitega Turn in Valsassinna potekal
tradicionalni pohod z baklami. Zbor
pohodnikov bo ob 17. uri na dvorišču gradu Turnišče. Za pohodnike in
pohodnice so pripravili toplo pijačo s
prigrizki. Poskrbljeno je tudi za dobro
voljo, saj bo udeležence zabaval Pepi
Kronet, ansambel 9. princa karnevala Mirana Uriha. S seboj je torej treba
vzeti le veliko dobre volje, kakšno
baklo ter toplo obutev in oblačila.
Pohod se bo zaključil v Grand hotelu
Primus, kjer sledi ples v restavraciji
Zila. (slp)

