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VABILO 
 

V okviru projekta Podjetno Zasavje, Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik 

v sodelovanju z Zasavsko turistično organizacijo d.o.o.  organizira podjetniško 

konferenco in okroglo mizo 

 

               Razvoj novih produktov in storitev ter intelektualna lastnina  v 

 

Četrtek, 4. septembra od 12.00 do 14.30 v prostorih  Regionalnega centra za 

razvoj, Zagorje 

 

Z veseljem vam sporočamo, da bomo v Zasavju gostili veliko ime med slovenskimi  

inovatorji: gospoda Borisa Pfeiferja.  

 

 

Dogodek je izvrstna priložnost za izmenjavo mnenj, izkušenj ter preizkušenih 

inovativnih prijemov! 

 

Uvodno predavanje o inovacijah v podjetništvu od 12.00 do 13.00 bo imel 

mednarodno priznani slovenski inovator Boris Pfeifer iz Kopra,  samostojni 

podjetnik –inovator,ki  je pred leti pustil varno službo v podjetju Tomos in se podal v 

mnogo bolj negotov svet podjetništva. V svetu se je uveljavil  z mobilnimi 

oglaševalskimi sistemi, ki jih uporabljajo v bencinskih športih. Njegovi izumi pa ne 

bogatijo le svet tekmovanj v Formuli 1, temveč še mnoga druga področja. Njemu je 

uspelo, na konferenci boste izvedeli, na kakšen način!  

 

Glavni poudarki predavanja:  

 Patent ne prinaša nujno tudi uspeha 

 Pri razvijanju ideje je pomembno slediti sanjam, a vseeno ostati na 

realnih tleh 

 Dober tim je nujno potreben za uspešno delo 

 Kako se znajti v vodah globalnega marketinga 

 

Po otvoritvenem predavanju (ob 13.20) bomo nadaljevali z okroglo mizo, na kateri 

bodo o inovacijah v podjetništvu spregovorili predstavniki uspešnih zasavskih 

podjetij, ki imajo raznolike izkušnje pri njihovem uvajanju, zaščiti patentov oziroma 

intelektualne lastnine. Koristne izkušnje »iz prve roke« bodo poleg inovatorja 

Pfeiferja z nami delili še podjetja ETI (Mitja Koprivšek), Chipolo (Peter Zelenšek) in 

Hilstrajk (Matic Hribar), ob njih pa še Laboratorij za alternativne tehnologije z 

ljubljanske Fakultete za strojništvo (Marko Jerman in dr. Jože Valentinčič) ter 

zasavska gospodarska zbornica (Staša Baloh Plahutnik). 

Inovativne misli in besede gostov bo povezoval Mihael Gornik, tudi sam nekdanji 

inovator.  

 

http://www.ooz-hrastnik.si/default.asp
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Udeležba na konferenci je brezplačna.  

 

Prijave:  

Prosimo, da vašo morebitno udeležbo najkasneje 2. 9. 2014 potrdite na naslov 

branka.dolinsek@ozs.si ali  na tel. št.: 03/56-32-960 ali 031-660-067. 

 

Informacije o delavnicah lahko najdete tudi na socialnem omrežju Facebook: 

http://www.facebook.com/podjetnozasavje, ali na zgornjih kontaktih.  
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