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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 
 
 
MREŽENJE IN IZMENJAVA DOBRIH PRAKS PODJETNIKOV 
SAVINJSKE IN POMURSKE REGIJE 
 
 
Sončen torek, 11.9.2018, je bil namenjen mreženju ter izmenjavi dobrih 
praks med udeleženci dogodka v prostorih Celjskega sejma.  
 
Udeleženci dogodka iz Pomurske in Savinjske regije so pred dogodkom obiskali 51. 
Mednarodni obrtni sejem.   
 
Po ogledu Mednarodnega obrtnega  sejma se je dogodek nadaljeval v upravni stavbi 
E2 Celjskega sejma s predstavitvijo projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA in 
POMURJE. Zanimivost mreženja je bila še posebej v tem, da so se dogodka 
udeležile samo podjetnice. Po predstavitvi in delovanju obeh SPOT-ov  je o 
delovanju celjskih  podjetnic  spregovorila predsednica sekcije podjetnic in obrtnic 
pri OOZ Celje ga. Alenka Vodončnik. Udeleženkam 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 predstavile vse prisotne podjetnice. Bilo je zelo zanimivo, ker so bile iz 
različnih dejavnosti in so imele priložnost izmenjati izkušnje ter vzpostaviti nove  
poslovne stike.  
 
Na koncu so udeleženke dogodka izpostavile, da je bilo srečanje izredno prijetno in 
koristno.  Poudarile so, da je mreženje oziroma povezovanje ljudi zelo pomembno 
za osebnostni razvoj  in za pospešitev kariere.  
 
Irena Koražija s.p. iz Celja: »Prvič sem se udeležila tovrstnega dogodka in mi 
je bil zelo všeč. Spoznala sem nove podjetnice, s katerimi sem izmenjala poslovne  
izkušnje in  navezala nove poslovne stike.« 
 
Brigita Andrejek, Avto center Andrejek d.o.o., Kuzma: »Dogodek je bil 
poln vzpodbude, navdiha, idej  in pridobitve novih informacij, ki mi bodo koristile 
pri nadaljnjem delu in poslovanju. Že sedaj se veselim takšnih dogodkov v 
prihodnosti, saj s tovrstnim druženjem lahko izpostavimo določeno problematiko 
in poiščemo skupne rešitve, ki  vsem pripomorejo k lažjemu poslovanju in s tem  
tudi k večji gospodarski rasti.« 
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