
SEZNAM PODJETIJ ZA OGLED 

Podravska regija 
 

 
FLAMIN AVTO d.o.o. 

trgovina, prodaja & trženje 

Podravska 

20 prostih mest 

Flamin avto je slovensko podjetje, ki pod svojim okriljem združuje več samostojnih 

pooblaščenih prodajalcev in serviserjev vozil. 

 
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, D. O. O., - MUZEJ HIDROELEKTRARNE FALA 

- SELNICA OB DRAVI 

energetika 

Podravska 

100 prostih mest 

Z osmimi hidroelektrarnami na reki Dravi, s tremi malimi hidroelektrarnami ter štirimi 

sončnimi elektrarnami družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. 

 
Nigrad d.d. 

komunala 

Podravska 

20 prostih mest 

 

 

 
KREBE-TIPPO D.O.O. 

kovinarstvo & strojništvo 

Podravska 

15 prostih mest 

 

 

 
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. Center Ptuj, center Maribor 

druge dejavnosti 

Podravska 

20 + 20  prostih mest 

Naše podjetje je na trgu prisotno preko 170 let. 



 
Leykam tiskarna d.o.o. 

papirništvo & tisk 

Podravska 

30 prostih mest 

Leykam Let’s Print je v Evropi vodilni na področju rotacijskega ofsetnega tiska. 

 

 
TERME Ptuj 

gostinstvo & turizem 

Podravska 

12 prostih mest 

Družba Sava Turizem d.d. je ena od največjih družb s področja gostinsko turistične dejavnosti 

v R Sloveniji. Osnovna dejavnost družbe je gostinstvo in turizem. 

 
Mikro+Polo, d.o.o. 

trgovina, prodaja & trženje 

Podravska 

48 prostih mest 

MIKRO+POLO že skoraj 30 let kot največji dobavitelj za laboratorije oskrbuje več kot 4.000 

kupcev s 500.000+ izdelkov; od tega jih skoraj 420.000 preko spletne aplikacije. 

 
Lasertehnik Marfin, d.o.o. 

kovinarstvo & strojništvo 

Podravska 

30 prostih mest 

Podjetje Lasertehnik Maribor je vodilno na področju laserskega razreza in dodatne obdelave 

pločevine velikih dimenzij. 

 
Aluminium Kety Emmi d.o.o. 

kovinarstvo & strojništvo 

Podravska 

30 prostih mest 

Smo partnerji za celovite tehnološke rešitve na področju aluminijastih komponent, za razvoj 

zahtevnih storitev ter razvoj zahtevnih procesov. Imamo več kot 70 letno tradicijo na trgu. 



 

 
Palfinger d.o.o. 

kovinarstvo & strojništvo 

Podravska 

70 prostih mest 

Vseživljenjska odličnost ni samo slogan ampak je del vsakdanjika skupine podjetij Palfinger. 

 
TALUM Tovarna aluminija d.d. 

kovinski materiali & nekovine 

Podravska 

70 prostih mest 

Smo sodobno proizvodno podjetje s 64-letno tradicijo. Proizvajamo elektrolizni aluminij, 

livarske zlitine, drogove, uparjalnike, toplotne prenosnike, rondelice in ulitke. 

 

 
PALOMA D.D. 

papirništvo & tisk 

Podravska 

24 prostih mest 

Paloma je delniška družba z več kot 140 letno tradicijo proizvodnje in trženja higienskih 

papirjev v Evropi in tržni vodja na področju jugovzhodne Evrope. Podjetje je pretežno 

izvozno naravnano. 

 

 
IMPOL 2000 d. d. 

kovinski materiali & nekovine 

Podravska 

40 prostih mest 

Skupina Impol deluje v okviru krovne družbe Impol 2000, d.d. Izdelujemo širok spekter 

valjanih in stiskanih aluminijevih izdelkov. Smo 6. največji slovenski izvoznik. 

 



SEZNAM PODJETIJ ZA OGLED 

Pomurska regija 
 

 

 
MEDICOP d.o.o. 

kovinski materiali & nekovine 

Pomurska 

20 prostih mest 

MEDICOP d.o.o. je že desetletja eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju 

proizvodnje medicinske opreme za sisteme medicinskih plinov in na področju proizvodnje 

reševalnih vozil. 

 

 
Panvita d.d. 

kmetijstvo & živilstvo 

Pomurska 

15 prostih mest 

Skupina Panvita je največja veriga podjetij v slovenski živilsko-predelovalni industriji, ki 

obvladuje varno in kakovostno pridelavo in predelavo hrane v celotni verigi od njive do žlice. 

 
Segrap d.o.o 

druge dejavnosti 

Pomurska 

50 prostih mest 

Podjetje SEGRAP d.o.o, Ljutomer je podjetje z dolgoletno tradicijo. Naša glavna dejavnost je 

pridobivanje gramoza in peska. 

 
Reflex Gornja Radgona d.o.o.  

gradbeništvo 

Pomurska 

30 prostih mest 

Reflex je inovativno podjetje za oplemenitenje in predelavo ploščatega stekla, ki že skoraj 

štiri desetletja razvija in izpopolnjuje ponudbo svojih izdelkov in storitev. 

 



 
Radenska d.o.o. 

kmetijstvo & živilstvo 

Pomurska 

34 prostih mest 

Radenska bo kot vodilni polnilec mineralnih voda predstavila zgodovino podjetja v filmu 

Zgodba o Radenski. Ogled priprave mineralne vode in poklice živilskih in kemijskih smeri. 

 
XAL svetila, proizvodnja d.o.o. 

druge dejavnosti 

Pomurska 

30 prostih mest 

XAL svetila, proizvodnja d.o.o. je hčerinska družba skupine XAL in se uvrščamo med najbolj 

inovativna podjetja v svoji branži. Dejavnost družbe je proizvodnja naprav in opreme za 

razsvetljavo. 

 
ARCONT 

kovinarstvo & strojništvo 

Pomurska 

96 prostih mest 

Poslovni sistem ARCONT je eden izmed največjih delodajalcev v Pomurju in širše. Združuje 

dve podjetji: ARCONT d. d., vodilnega evropskega proizvajalca bivalnih enot, in ARCONT 

IP d. o. 

 
TERME Banovci 

gostinstvo & turizem 

Pomurska 

15 prostih mest 

Družba Sava Turizem d.d. je ena od največjih družb s področja gostinsko turistične dejavnosti 

v R Sloveniji. Osnovna dejavnost družbe je gostinstvo in turizem. 

 



 
TERME Lendava 

gostinstvo & turizem 

Pomurska 

15 prostih mest 

Družba Sava Turizem d.d. je ena od največjih družb s področja gostinsko turistične dejavnosti 

v R Sloveniji. Osnovna dejavnost družbe je gostinstvo in turizem. 

 

 
ZDRAVILIŠČE Radenci 

gostinstvo & turizem 

Pomurska 

13 prostih mest 

Družba Sava Turizem d.d. je ena od največjih družb s področja gostinsko turistične dejavnosti 

v R Sloveniji. Osnovna dejavnost družbe je gostinstvo in turizem. 

 

 
TERME 3000  

gostinstvo & turizem 

Pomurska 

15 prostih mest 

Družba Sava Turizem d.d. je ena od največjih družb s področja gostinsko turistične dejavnosti 

v R Sloveniji. Osnovna dejavnost družbe je gostinstvo in turizem. 

 

 
Cleangrad, proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov d.o.o. 

kovinarstvo & strojništvo 

Pomurska 

100 prostih mest 

Družba Cleangrad d.o.o. je bila ustanovljena 24.04.2002. Poslovni prostori podjetja Cleangrad 

d.o.o. se nahajajo v severovzhodni Sloveniji, v Ljutomeru. 

 



 
VARIS Lendava d.d. 

gradbeništvo 

Pomurska 

60 prostih mest 

Podjetje Varis je eno od vodilnih gradbenih podjetij v Sloveniji, naša blagovna znamka je 

priznana po vsej Evropi, ki je tudi naš glavni trg. 

 

 
PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA d.d. 

kmetijstvo & živilstvo 

Pomurska 

15 prostih mest 

Skupina Panvita združuje podjetja, katerih dejavnost je nadzorovana in okolju prijazna 

pridelava ter predelava hrane »od njive do mize«. 

 


