
Ko Celovec premaga Silicijevo dolino
Takšne povezave s pridom izkorišča podjetje Dyna-
trace, ponudnik analitike programske opreme. Ko so 
se pred leti odločali, kje bodo odprli svojo izpostavo, 
so tehtali tudi med Silicijevo dolino in Celovcem. Z 
velikim naskokom je zmagal Celovec. Izjemno namreč 
cenijo znanje, ki se iz Avstrije in okoliških držav prek 
najrazličnejših povezav koncentrira na avstrijskem 
Koroškem. »Kakovost inženiringa je na avstrijskem 
Koroškem na ravni vodilnih na svetu,« pravi Bonifaz 
Kauffmann, vodja poslovalnice Dynatrace v tehnolo-
škem parku Lakeside.

Središče naprednih tehnologij
Na avstrijskem Koroškem priložnost za povezova-
nje vidi tudi Primož Sevčnikar, ustanovitelj in lastnik 
podjetja TROIA iz Slovenj Gradca, ki se ukvarja s pro-
gramskimi rešitvami za obvladovanje in vzdrževanje 
premoženja. V svoje delovanje bi radi uvajali še več 
naprednih tehnologij. »Želimo se razvijati na področ-
jih obogatene resničnosti in analiz masovnih podat-
kov. Na tem področju vidim možnosti za sodelovanje 
z avstrijsko Koroško, saj se tukaj podjetja in inštituti, 
kot je na primer inštitut Fraunhofer, prioritetno ukvar-
jajo z naprednimi tehnologijami in s področji, ki nas 
zanimajo.«

Priložnosti, ki se jih splača izkoristiti
Sinergijski učinki za uspeh na trgu elektronskih siste-
mov so z mrežami podjetij in organizacij, ki deležnike 
povezujejo v skupnih prizadevanjih, na avstrijskem 
Koroškem skoraj neomejene. To priložnost se splača 
izkoristiti, še posebej, ker je z izrazito usmerjenostjo 
v tehnologije prihodnosti ter s svojimi logističnimi in 
poslovnimi povezavami izvrstna in dostopna odskoč-
na deska za nemškogovoreče in druge večje trge.
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Slovenska gospodarska zveza iz Celovca vabi na dogodek 
z naslovom Spremembe in izzivi na področju trga 
elektronike, ki bo 5. novembra 2021 v Digitalnem 
središču BTC Ljubljana. Na njem boste spoznali 
predstavnika podjetij Infineon in Flex, dveh velikanov s 
področja elektronike. Po predstavitvi boste imeli priložnost za 
neposredno navezave stikov. Za več informacij in prijavo pišite 
na office@sgz.at ali obiščite spletno stran www.sgz.at.
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Avstrijska Koroška je močno 
središče elektronske industrije

Ste vedeli, da imajo kar štirje od sedmih naj-
večjih svetovnih proizvajalcev mikročipov 
svojo bazo v južni Avstriji? Okoli podjetij, 
kot so Infineon, Intel, Flex, CISC Semicondu-

ctor, LAM Research in ostala, se je oblikoval dobro 
naoljen proizvodni ustroj za proizvodnjo mehanskih 
komponent za elektronske sisteme, robote in pamet-
ne naprave ter razvoj programske opreme zanje.

Avstrijska Koroška je tako postala eno izmed več-
jih središč industrije, brez katere ne bi bilo vrhunske 
avtomatizacije, strojnega učenja, umetne inteligence, 
interneta stvari, pa tudi ne pametnega prezračevanja, 
pametnih gospodinjskih aparatov in razvoja avtono-
mnih vozil.

Samo Infineon je pred kratkim odprl eno najsodob-
nejših tovarn mikročipov na svetu, kjer bodo proizva-
jali 300 milimetrske polprevodniške rezine. Zaposlili 
so že več kot 450 novih delavcev in še jih bodo. S tem 
kažejo, da mislijo nadvse resno ter da na avstrijskem 
Koroškem vidijo dolgoročne priložnosti.

Velikih projektov ni brez partnerjev
Vsi veliki igralci na trgu pa za svoj uspeh potrebujejo 
tudi manjša regionalna partnerska podjetja, ki jim 
omogočajo, da so gibki, manj odvisni od globalnih 
trendov in se hitreje odzivajo na potrebe trga. In tu 
na avstrijskem Koroškem vidijo velik potencial tudi v 
slovenskih podjetjih, saj imajo doslej z njimi pozitiv-
ne izkušnje.

»Slovenska podjetja so pojem kakovosti, njihov ser-
vis je vrhunski. Zato upam, da bomo imeli možnost 
sodelovati s še več podjetji iz Slovenije,« pravi Milo-
rad Hodnik Nikolić, direktor poslovnega razvoja pri 
globalnem podjetju pametnih naprav Flex na avstrij-
skem Koroškem. Povezovanje je po njegovih besedah 
v globalni ekonomiji ključno. »Na določenih področjih 
se sicer res povezujemo globalno, zelo veliko pa tudi 

regionalno, predvsem na področju meritev, mehan-
skih komponent in kakovosti,« še dodaja sogovornik.

Grozdi kot most med podjetji
Priložnosti za zagonska, majhna in srednje velika 
podjetja in tudi za posameznike je na avstrijskem 
Koroškem več kot dovolj. Najplodnejše okolje za 
vzpostavljanje povezav in njihovo negovanje so groz-
di, ki so most med podjetji in inštitucijami, ki imajo 
kaj ponuditi, in podjetji, ki to potrebujejo.

Zelo močan je na primer grozd Silicon Alps Cluster, 
ki se ukvarja predvsem z elektronskimi sistemi in 
združuje razvojne in proizvodne partnerje na podro-
čju tehnologije in inovacij. Podjetja na obeh straneh 
ponudbe in povpraševanja povezujejo s pravimi par-
tnerji, ki najbolje ustrezajo njihovim potrebam. Nanje 
se lahko obrnete tudi, če imate poslovno idejo in ne 
veste, kako bi jo razvili. Kot pravijo, vam pri tem lahko 
pomagajo in vas povežejo s partnerji, ki bi to idejo 
lahko lahko uporabili v svojih ali skupnih produktih. 
Sofinancirajo lahko celo polovico stroškov razvoja 
ideje, manjšim in zagonskim podjetjem pa pogosto 
ni treba vložiti nobenega lastnega denarja.

To je velika priložnost za slovensko gospodarstvo, saj je obsežen 
industrijski ekosistem odprt za strateška in razvojna partnerstva  
z lokalnimi podjetji

Izkoristite vse priložnosti za povezovanje!

Kar 75 odstot-
kov vseh opra-
vljenih raziskav 
na avstrijskem 
Koroškem temelji 
na raziskavah 
podjetij. Visok 
vložek v raziskave 
iz proračuna pa jo 
uvršča med dese-
terico najboljših 
inovacijskih regij 
v EU.

»
Iskreno cenimo slovenske inovacije in zato si 
tudi želimo, da bi delali skupaj in se učili drug 
od drugega.
Simon Pöpperl, predstavnik deželne vlade 
avstrijske Koroške
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»
Razmišljamo o odprtju izpostave na avstrij-
skem Koroškem. Lokacijsko je blizu, zanimajo 
pa nas tudi partnerstva z razvojnimi inštituti.
Primož Sevčnikar, direktor podjetja Troia

»
Mreženje je osnova uspešnega podjetništva. 
Na avstrijskem Koroškem poskrbimo, da je 
teh priložnosti za slovenske podjetnike dovolj.
Jernej Dvoršak, koroška agencija  
za spodbujanje investicij BABEG
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Avstrijska


