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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 
 
MREŽENJE IN IZMENJAVA DOBRIH PRAKS PODJETNIKOV 
SAVINJSKE IN ZASAVSKE REGIJE 
 
Sončen torek, 19.6.2018, je bil namenjen ogledu dobre prakse podjetja 
HOBY LES, d.o.o., v Škofji vasi in v nadaljevanju mreženju ter 
izmenjavi dobrih praks med udeleženci dogodka v prostorih Območne 
obrtno-podjetniške zbornice  Celje. 
 
Zjutraj je udeležence dogodka sprejela v svojem podjetju HOBY LES, d.o.o., 
direktorica in lastnica podjetja Katarina Hohnjec, ki je  leta 2016 za uspešno 
nadaljevanje tradicije proizvodnje pohištva v družinskem podjetju in aktivno 
delovanje v različnih obrtniških in podjetniških skupinah prejela bronasti grb 
Mestne občine Celje. Predstavila jim je podjetje in povedala, da podjetje s 
štirinajstimi zaposlenimi v mizarstvu in šestimi prodajalnami s ponudbo 
repromaterialov za poklicne in ljubiteljske mizarje, vlaga največ truda v 
funkcionalnost in estetski videz pohištva, prilagojenega željam in potrebam 
kupcev. Poudarila je tudi pomembnost ekipe zaposlenih, pridobivanja znanja  in 
da želijo z izdelavo pohištva po naročilu in nudenjem celostne storitve za kupca, od 
svetovanja do montaže, prodreti tudi na tuja tržišča in so zato veseli vsake 
priložnosti za navezavo novih poslovnih stikov. 
 
Po predstavitvi in ogledu podjetja ter kratki diskusiji, se je dogodek nadaljeval na 
sedežu SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA na Območni obrtno-podjetniški zbornici 
Celje s predstavitvijo projekta SPOT in delovanjem podjetnic, o čemer je 
spregovorila predsednica sekcije podjetnic in obrtnic pri OOZ Celje Alenka 
Vodončnik. Udeležencem iz obeh regij je predstavila njihove začetke, druženja, 
izvedene aktivnosti in cilje za prihodnost.  Nadaljevanje dogodka je bilo namenjeno 
mreženju in izmenjavi dobrih praks, saj so se predstavila vsa prisotna podjetja in 
podjetniki. Bilo je zelo zanimivo, ker so bili iz različnih dejavnosti in so imeli 
priložnost izmenjati izkušnje ter vzpostaviti nove stike.  
 
Ignac Trobiš, podjetnik iz Celja, GRAFOTEHNA - TT, d.o.o.: » Bilo je odlično, saj 
smo se med seboj spoznali podjetniki iz različnih okolij. Sem pa na dogodku 
navezal že konkretne stike.« 
 
Ursula Kantužer s.p. podjetnica iz Celja:« Izredno prijetno in koristno je to srečanje 
in si tudi v prihodnosti želim še podobnih dogodkov na nivoju regij, saj sem 
spoznala nove ljudi in se že povezala z njimi.« 
 
Mirko Mastnak s.p. , podjetnik in predsednik OOZ Hrastnik: » Res je bilo enkratno. 
Bil sem zelo zadovoljen in menim, da bi moralo biti takšnih mreženj še več, da 
izmenjamo izkušnje in navežemo nove poslovne stike.« 
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