ALUMNI FS

alumni FS

Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor

Spoštovani,
Društvo Alumni Fakultete za strojništvo vabi na predavanje gospe Petre Škarja in predstavnikov
podjetja BRINOX d.o.o., gospoda Rudija Berceta in gospoda dr. Marka Klančišarja, z naslovom

Motivacijsko delovanje za podjetnost
Predavanje bo v četrtek 15. februarja 2018 ob 17.00, tako kot običajno v naši predavalnici inž. Ivana Munde na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.

MOTIVACIJSKO DELOVANJE ZA PODJETNOST
Predavateljica: ga. Petra Škarja
Predavanje bo obsegalo:
‐
Preprosto naravno – spodbujanje podjetnosti
‐
Podjetnost s srcem
‐
Skrivnosti milijonarjev
Gospa Petra Škarja je radovedna avtorica številnih knjig in predavanj, ki želi čim bolj izkusiti vse, kar
življenje ponuja. Na tej poti s preprostim pisanjem podeli opažanja, znanja, zaznave in izkušnje s
svetom, ker verjame, da s spremembo posameznikov spreminjamo svet.
Do sedaj je napisala 5 knjig, med katerimi je umestno izpostaviti za podjetnost »AMERIŠKI
MILIJONARJI so spregovorili«, med predavanji »Kongres podjetnikov Slovenije«, med TV oddajami pa
»Bodi sprememba, podjetnost s srcem«, »Skrivnosti milijonarjev«, »Moč povezovanja« in še številne
druge.

PREDSTAVITEV ZGODOVINE IN RAZVOJA PODJETJA BRINOX d.o.o.
Predavatelj: g. Rudolf Berce, univ.dipl.inž., Brinox d.o.o.
Predavanje bo obsegalo:
‐
Predstavitev dejavnosti podjetja
‐
Predstavitev zgodovine in časovnice podjetja
‐
Pot do uspeha
G. Rudolf Berce (roj. 11.03.1939) je diplomiral na Tehnični srednji šoli v Ljubljani leta 1958, na
Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani pa leta 1963. Od leta 1964 do 1983 je bil zaposlen v
podjetju za proizvodnjo, konstruiranje in projektiranje namakalne tehnike ter kot vodja tehnične
službe pri koncernu Alfa Laval na področju predelave hrane, proizvodnje prehranskih dodatkov in na
področju industrije, zlasti v kemiji. Leta 1983 je pridobil status inovatorja oz. status samostojnega

raziskovalca za področje avtomatizacije tehnoloških procesov in položil temelje podjetju in blagovni
znamki Brinox.
RAZVOJ PROCESNE NAPRAVE ZA SUŠENJE, GRANULACIJO IN OBLAGANJE V LEBDEČEM SLOJU
Predavatelj: dr. Marko Klančišar, Brinox d.o.o.
Predavanje bo obsegalo:
‐
Predstavitev razvoja in raziskav v podjetju Brinox d.o.o.
‐
Predstavitev tehničnih kompetenc podjetja Brinox d.o.o.
‐
Predstavitev razvoja procesne naprave za sušenje, granulacijo in oblaganje v lebdečem sloju
Dr. Marko Klančišar je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Mariboru leta 2004 na programu
Energetsko in procesno strojništvo. Med leti 1996 in 2012 je bil zaposlen v podjetju Weishaupt d.o.o.
v Celju, med leti 2012 in 2017 v razvoju podjetja Max Weishaupt Gmbh v Nemčiji. Od leta 2017 je
zaposlen v podjetju Brinox d.o.o. V podjetju Brinox deluje na področju razvoja novih tehnologij ter
procesnih sistemov na delovnem mestu »Vodja razvoja procesne opreme«.

Predavanje je namenjeno številnim inženirjem v gospodarstvu – članom Alumni FS, študentom in
seveda zainteresirani javnosti, ki se spopadajo ali pa se želijo spopasti s podjetništvom, prav tako pa
inženirjem v gospodarstvu, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem procesnih tehnologij,
konstrukcije in proizvodnje visokotehnoloških naprav.

Prosimo za potrditev prijave na elektronski naslov karl.gotlih@um.si .
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