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Mreženje med podjetnicami in obrtnicami pod okriljem 

SPOT svetovanje Savinjska in SPOT svetovanje 

Gorenjska  
 

Tokrat so se podjetnice in obrtnice od Prebolda do Rogaške Slatine,  v večini pa iz 

Celja, udeležile največjega dogodka na področju ženskega podjetništva 500 

podjetnic v sredo, 4. aprila 2018,  pod okriljem projekta SPOT svetovanje 

Savinjska in partnerja v projektu Območne obrtno-podjetniške 

zbornice Celje. Ta je skupaj z Ragor SPOT svetovanje Gorenjska poskrbela 

poleg udeležbe na dogodku še za mreženje podjetnic iz teh dveh regij. 

 

Skupen prevoz je omogočil udeleženkam iz Savinjske regije, da so se tiste, ki se še 

niso  prej poznale med vožnjo spoznale in drugim, da so utrdile obstoječe poslovne 

povezave. Že pred pričetkom programa v Grand Hotelu Unionu v Ljubljani so 

organizatorke - svetovalke SPOTa izvedle mreženje skupno 32. udeleženk  iz 

obeh regij. 

 

Dan je bil obarvan mednarodno z zanimivimi temami.  Madi Sharma, 

predstavnica Evropskega socialnega sveta in podjetnica je spregovorila o poslu 

brez meja, o Mednarodnem poslovnem sodelovanju je govorila Sanja Pantič 

Popović, Predsednica združenja poslovnih žensk Srbije, ekonomistka in 

mednarodna strokovnjakinja za žensko podjetništvo iz Beograda. Vroči krompir – 

zgodbo o podjetništvu, ljubezni, strasti in sanjah ženske je predstavila Adisa Tufo, 

ekonomistka in podjetnica  iz Sarajeva, o ženskem emocionalnem managementu 

pa je na zabaven način spregovoril Željko Ćurić, dr. med. psiholog. Kako dogodek 

z aktivnim mreženjem spremeniti v poslovni uspeh je udeleženkam predstavil 

Boško Praštalo, ekonomist in podjetnik, o skupini Vzajemci  pa je spregovoril 

Klemen Kokalj, direktor prodaje. 

 

Dan je bil je poln pozitivne energije, rdeče barve, zgodb o vzponih in izzivih v 

podjetništvu o katerih so največ govorili gostje okrogle mize. Med odmori je bil čas 

za mreženje, za pridobivanje novih kontaktov, izmenjavo idej in poslovnih praks. 

Udeleženke so se srečale tudi z vodjo projekta SPOT iz SPIRITa Ido Praček.  

 

Na dogodku so razglasili tudi najuspešnejšo podjetnico, ki je iz vrst SPOT 

svetovanje Gorenjska: Ema Pogačar z Bleda. Zmagovalka  je direktorica in 

lastnica uspešnega podjetja Conditus z Bleda, ki je na trgu uspelo s prodajo blejskih 

kremnih rezin. 

 

Polne pozitivnih vtisov,  novih poznanstev in doživetij so udeleženke zaključile 

obisk dogodka. 
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Petra Melanšek, Vivapen d.o.o.: »Kot vsako leto, so organizatorke dogodka 

tudi letos upravičile zaupanje in odlično opravile svojo nalogo. Nadvse me je 

navdušil dr. med. Željko Ćurić, s katerim sem prepričana, da bova sodelovala in da 

ga bom lahko predstavila tudi sodelavcem, saj sva že vzpostavila kontakt.« 

 

Ursula Kantužer s.p.: »Zahvaljujem se SPOT svetovanju Savinjske za dobro 

organizacijo in možnost mreženja s podjetnicami Gorenjske regije. Na dogodku 

500 podjetnic je bila prisotna izjemno pozitivna energija in tako smo lahko dan  

izkoristile za navezavo stikov  z novimi podjetnicami in izmenjavo izkušenj ter 

srečanje z že prijateljskimi podjetnicami iz preteklih obdobij.« 

 

Ksenija Tacer, Tiskarna Koštomaj d.o.o.: » Takšno smetano na torti v 

poslovnem svetu, kot je udeležba na dogodku 500 podjetnic, je zagotovo vredno 

pojesti. "Izgubljen" služben dan je investicija v višjo dodano vrednost dela, ki ga 

opravljamo.« 

 

Sonja Lendero s.p.: »Toliko zbrane ženske pozitivne energije na enem mestu  

lahko prinese samo sinergijski učinek.« 

 

Biserka Kišič s.p.: »Dogodek 500podjetnic je bil zelo pozitivno preživet dan, v 

druženju z ženskami, ki so vsaka po svoje navdih, v poslušanju zgodb, ki dajo 

energijo in moč za stopanje naprej po podjetniški poti ter predvsem super 

priložnost za ustvarjanje novih in utrjevanje obstoječih poznanstev. Le-ta so 

najbolj dragocen rezultat dneva in hvala OOZ Celje in SPOT svetovanje Savinjska, 

ki nam je omogočila to druženje ter navezo globljih stikov tako z gorenjskimi kot 

vsemi ostalimi podjetnicami, ki smo jih imele priložnost spoznati. Skratka, 

današnji dan je bil dobra naložba. Hvala!« 

 

Nevenka Mužič s.p. : »Za mano je čudovit dan poln druženja s podjetnicami iz 

Celja, Gorenjske regije in celotne Slovenije. Lepo je bilo slišati zgodbe o uspehu na 

dogodku 500 podjetnic - to je super motivacija za delo naprej.« 

 

Branka Aralica s.p.: Zanimiv dogodek v družbi zelo prijetnih podjetnic. Najlepša 

hvala Martini in Tatjani za odlično organizacijo in izvedbo.« 

 

Violeta Štojs s.p. : »Zelo sem zadovoljna s celotno organizacijo prevoza in 

dogodka. Najbolj mi bosta ostali v spominu dve misli dneva : če nisi za mizo si na 

meniju  in ne odnehaj temveč vztrajaj.« 

 

Alenka Vodončnik s.p., predsednica sekcije podjetnic in obrtnic OOZ 

Celje: »Po šestih letih udeležbe na največji konferenci ženskega podjetnišva -500 

podjetnic, je bilo letos čutiti spremembo organizatorja dogodka, a kljub temu je bil 

dogodek še vedno prijeten in prežet s pozitivno energijo. 

Vesela sem, da smo pod okriljem SPOT svetovanja Savinjske regije celjske 

podjetnice zastopale regijo v doslej največjem številu in tudi z novimi 

udeleženkami- podjetnicami. Najlepša zahvala mag. Tatjani Štinek in Martini 

Rečnik za odlično izvedbo udeležbe in priložnost mreženja s podjetnicami iz 

Gorenjske regije.« 

 

 

Mag. Tatjana Štinek                             SPOT svetovanje Savinjska 
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