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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 
 

MREŽENJE IN IZMENJAVA DOBRIH PRAKS PODJETNIKOV 
SAVINJSKE IN POMURSKE REGIJE 

 
 
OOZ Celje (SPOT svetovanje SAVINJSKA) in OOZ Murska Sobota (SPOT 
svetovanje POMURJE) sta organizirali dogodek mreženja, izmenjave in ogled 
dobre prakse podjetnikov iz področja Savinjske in Pomurske regije. Z udeležbo na 
dogodku so udeleženci imeli priložnost spoznati podjetnike iz druge regije. 
Izmenjali so izkušnje, vzpostavili nove poslovne povezave in si ogledali zelo 
uspešno podjetje ROTO d.o.o. 
 
Udeleženci celodnevnega dogodka so se zjutraj zbrali v prostorih OOZ Celje, nato 
pa z avtobusom krenili proti Pomurju. Po prihodu na OOZ Murska Sobota, 
prijaznem sprejemu gostiteljev in jutranji kavici, se je srečanje nadaljevalo s 
predstavitvijo SPOT-0v.  Svetovalki SPOT svetovanje POMURJE Renata Stanko in 
SPOT svetovanje SAVINJSKA Martina Rečnik sta udeležencem izčrpno predstavili 
namen in vsebino projekta ter posebnosti posameznih regij. Nadaljevanje dogodka 
je bilo namenjeno mreženju in izmenjavi dobrih praks. Prisotni podjetniki so 
predstavili svoja podjetja. Zanimivo je bilo, saj so bili udeleženi podjetniki iz 
različnih dejavnosti, ki so imeli priložnost izmenjati izkušnje.   
 
Drugi del dogodka je bil namenjen predstavitvi in ogledu zelo uspešnega, 
sodobnega in prepoznavnega družinskega podjetja ROTO d.o.o, ki posluje že 45 let. 
Podjetje je uspešno tako na domačem trgu kot širom sveta na 50 tujih trgih. V 
skupini ROTO, ki zaposluje okrog 500 ljudi, predstavlja izvoz  80 % delež. 
Izdelujejo plastične izdelke po različnih tehnologijah za različna področja uporabe: 
industrijo, logistiko, kmetijstvo in vrtnarstvo, šport. Uspešno karierno podjetniško 
pot je na zanimiv način predstavil direktor podjetja Štefan Pavlinjek. 
 
Ob zaključku srečanja so udeleženci bili zelo zadovoljni, polni pozitivnih misli in 
doživetij.  V izjavah so poudarili, da je bilo srečanje izredno koristno, saj so se dobro 
počutili med svojimi podjetniškimi kolegi. Največji vtis pa je nanje naredil Štefan 
Pavlinjek. Izrazili so željo po še več podobnih srečanjih, saj se zavedajo, da je 
mreženje in povezovanje ljudi zelo pomembno za razvoj in za pospešitev kariere, 
zato so bili veseli, da projekt SPOT poleg ostalih aktivnosti omogoča tudi tovrstna 
srečanja. 
 
Miran Gracer, Grafika Gracer d.o.o. Celje: »Četrtkovo srečanje s 
pomurskimi podjetniki in ogledom  podjetja ROTO d.o.o. je uspelo v vsakem 
vidiku. Tu ne gre samo za druženje, ampak izmenjavo dobrih praks, predlogov 
medsebojnega sodelovanja, morda tudi za pobude, kako nadgraditi delovanje 
SPOT-ov.« 
 
Katarina Hohnjec, Hoby les, d.o.o. Škofja vas: »Prekmurje je regija, ki ima 
malo drugačno poslovno strukturo. Nekaj zaradi bližine Avstrije, nekaj zaradi  
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oddaljenosti od prestolnice. Podjetniki tam so si izoblikovali drugačen način 
poslovanja, saj so jih v to prisilile razmere. Zanimivo je bilo spoznavati njihove 
rešitve in izmenjati izkušnje.« 
 
Viki Ašič s.p., Celje: »Udeležil sem se SPOT mreženja s pomurskimi podjetniki, 
skupaj smo preživeli čudovit dan. Vsekakor pa je bilo nepozabno predvsem 
srečanje  z direktorjem podjetja ROTO d.o.o. Pavlinjekom, od katerega smo 
izvedeli mnogo zanimivega in koristnega. Vsekakor je bil to dan, ki nam je oddaljil 
vsakdanji pritisk in tempo. Predvsem pa je pomemben osebni kontakt in druženje, 
izmenjavanje mnenj ter spoznavanje aktualne problematike in rešitev v korist 
podjetnikov.« 
 
Ursula Kantužer s.p., Celje: »Odlična organizacija dogodka in izmenjava 

dobrih praks s podjetniki, na katere smo res lahko ponosni.  Čudovito je bilo 

spoznati Štefana Pavlinjeka,  ki je z znanjem in srčno predanostjo popeljal  podjetje 

Roto  od obrtne delavnice do prekmurske multinacionalke –  to je navdih in super  

motivacija za delo naprej.« 

 

Aleš Golouh s.p., Celje: «Tovrstno mreženje pozitivno vpliva na spoznavanje 

podjetnikov iz različnih področij ter širi poslovno obzorje. Vse skupaj pa dviguje 

tudi poslovno moralo vsakega posameznika. S takšnimi srečanji se lepo premaguje 

introvertiranost.« 

 

Andrej Drozg, ADD PROS d.o.o. Celje: »Moji občutki glede tokratnega 

srečanja v podjetju Roto so zelo pozitivni. Takšen način poslovnih srečanj odpira 

možnosti mreženja med podjetji v lokalni skupnosti kot tudi v medkrajevnih 

skupnostih. Na ta način je možno navezovati strokovne stike in izmenjati poslovne 

izkušnje med podjetji in posamezniki. V prihodnje bi bilo zanimivo ogledati si 

podjetja iz različnih industrijskih dejavnosti (elektronika, avtomobilska industrija, 

farmacija, …).«  

 

Vlado Mandič, Zlatarstvo Mandič Murska Sobota: »Zelo sem navdušen 

nad našim skupnim dogodkom. Sprejemam ga kot zelo pozitivno zadevo, ki jo 

moramo nadaljevati. Pozitivno je za vsa sodelujoča podjetja. Taki dogodki 

omogočajo spoznavanje podjetnikov iz različnih koncev Slovenije in navezovanje 

stikov med njimi. Tudi ogled dobre prakse je zelo povezovalni dogodek, kjer 

podjetniki spoznavajo prakso v obiskanem podjetju, v našem primeru podjetje 

ROTO, in obenem predstavijo svoje izkušnje, svoje načine delovanja in se na ta 

način tudi predstavijo eden drugemu.« 

 

Brigita Čufar, SADJARSTVO FICKO, Martin Ficko s.p., Rogašovci: »Z 

mreženjem sem zelo zadovoljna. Bili smo zelo pisana druščina. Vsak dela svoje, 

ampak hitro smo našli skupni jezik. Izmenjali smo mnenja, zanimanja in tudi 

navezali poslovne stike. Takšnih druženj si želim še več. Res mi je bilo všeč in 

dogodek je name naredil dober vtis.« 

 

                  Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA  
     Martina Rečnik 

 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 


