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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 
MREŽENJE S PODJETNIKI IZ VOJVODINE 

 
SPOT svetovanje Savinjska – OOZ Celje je konec maja organizirala 4 dnevno 
mreženje, izmenjavo in ogled dobrih praks podjetnikov iz Savinjske regije s 
podjetniki iz Vojvodine. Po prihodu v Novi Sad so nam v prostorih Zanatskega 
doma Udruženja samostalnih zanatlija Novi Sad pripravili zelo prijazen 
sprejem s pogostitvijo. Poleg vodstva Udruženja so se srečanja udeležili še 
podjetniki, načelnik za gospodarstvo mesta Novi Sad ter njegova pomočnica. V 
prijetnem vzdušju so nam predstavili Udruženje, katerega zgodovina sega 150 let 
nazaj, glavna naloga pa je  zaščita interesov obrtnikov. Člani so glede na dejavnost 
povezani v 13  sekcij, katerih aktivno delovanje je različno in odvisno od 
problematike v posameznih dejavnostih. V nadaljevanju je sledila še predstavitev 
SPOT svetovanje Savinjska ter OOZ Celje, nato pa medsebojno mreženje in 
izmenjava mnenj ter izkušenj med udeleženci, ki so srečanje izkoristili tudi za 
vzpostavitev novih poslovnih povezav. 

 

 
Mreženje podjetnikov v Zanatskem domu v Novem Sadu 

  
Vodstvo OOZ Celje se je skupaj s predstavniki Udruženja samostalnih zanatlija 
Novi Sad udeležilo srečanja z vodstvom Privredne komore Vojvodina. 
Srečanje je bilo namenjeno medsebojnemu spoznavanju in izmenjavi izkušenj vseh 
treh podpornih institucij. Udeleženci so izrazili interes za medsebojno sodelovanje 
ter srečanje v času MOS v Celju. 
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Pomanjkanje kadrov v Sloveniji je veliko na vseh področjih, še posebej pa v 
gostinstvu in turizmu. Predstavniki SPOT svetovanje Savinjska – OOZ Celje smo  
se srečali z vodstvom dveh šol, ki izobražujeta kadre s tega področja z namenom 
ugotoviti, kakšne so možnosti sodelovanja, To sta Srednja ekonomske škola  
“Svetozar Miletić” Novi Sad in Srednja škola Kula. Obe šoli sta pripravljeni na 
sodelovanje, in sicer z možnostjo opravljanja prakse njihovih dijakov pri slovenskih 
podjetnikih, ki se lahko razvije v kasnejšo zaposlitev.   
 
V soboto smo se odpravili na ogled dobre prakse v družinsko podjetje 
Domoteh d.o.o. v  Subotico. Prijazno sta nas sprejela lastnik in direktor 
podjetja g. Janoš Kolb in njegova žena ter predstavila njuno podjetniško pot. 
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1995, pričeli so z uvozom in distribucijo 
termostatov na območju Srbije in Hrvaške, kasneje pa so pričeli s proizvodnjo, 
Izdelujejo različne vrste termostatov, kotle na pelete in različne vrste stikal. 
Konstantno vlagajo in modernizirajo proizvodne kapacitete, izpopolnjujejo 
tehnologijo in razvijajo nove izdelke. Izdelki so certificirani s strani SIQ Ljubljana, 
tako imajo pogoje za sodelovanje z državami EU. Prodajajo na trge Srbije, 
Makedonije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Češke in v manjših količinah na 
druga področja. Podjetje zaposluje 17 delavcev, od tega tri družinske člane. 
 
 

 
Mreženje in ogled dobre prakse podjetja Domoteh d.o.o. Subotica 

 
V podjetju DP Zaliv d.o.o. v Crvenki nas je v nedeljo  sprejel direktor podjetja 
g. Pavičević. Podjetje se že več kot 20 let ukvarja z domačim in mednarodnim 
transportom in trgovino, pri čemer opravlja storitve prevoza komercialnega, 
razsutega, praškastega in tekočega blaga ter blaga pod temperaturnim režimom. Z 
okoli 250 zaposlenimi in z uporabo mednarodno priznanih standardov kakovosti 
in varnosti živil ter blaga je danes eno vodilnih podjetij na področju transporta. 
Imajo več kot 150 sodobno opremljenih kompozicij vlačilcev in polpriklopnikov za 
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prevoz vseh vrst tovora in v katerem koli temperaturnem režimu, visokega 
standarda EURO 6 in EURO 5. Opravljajo servisne storitve tako lastnih kot tudi 
drugih vozil ter vsa opravila v zvezi z registracijo.  Podjetje imajo tudi v Ljubljani, 
da lahko delujejo v državah EU. 

 

 
Mreženje in ogled dobre prakse podjetja DP Zaliv d.o.o.  Crvenka 

 
Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o.,  Peter Pišek: »Naše mreženje in 
izmenjava dobrih praks s podjetniki iz Vojvodine je bilo z vidika navezovanja 
poslovnih stikov zelo uspešno. Srečali smo se z vidnimi gospodarstveniki iz regije, 
vodstvom gospodarske in obrtne zbornice Vojvodine in izmenjali poglede na 
gospodarske situacije v obeh državah. Zelo pomembno je bilo srečanje z 
ravnateljema srednjih šol iz Novega Sada in Kule. Z njimi smo navezali stike za 
sodelovanje pri izmenjavi prakse dijakov, saj se trudimo v našo regijo pridobiti 
kadre, ki jih nujno  potrebujemo. Srečanje je bilo zelo uspešno za vse udeležence, s 
takšno prakso poslovnih mreženj in izmenjav dobrih praks je potrebno nadaljevati. 
Odlična organizacija.« 
 
AVTO CENTER CELEIA, d.o.o., Zvonimir Meško: »Tovrstno podjetniško 
povezovanje osebno zelo podpiram, mreženja z drugimi podjetniki nam omogočajo 
izmenjavo dobrih praks in izkušenj, kot tudi navezovanje stikov z novimi 
potencialnimi partnerji. Takšen pristop mreženja je bistveno bolj pristen in prinaša 
dodano vrednost k razvoju lastnega podjetja. Tudi v prihodnosti vidim takšen 
pristop kot priložnost, saj so na enem mestu zbrani podjetniki z več področij.« 
 
GRAFIKA GRACER d.o.o., Miran Gracer: »Z veseljem sem se odzval na 
povabilo SPOT svetovanje Savinjska in OOZ Celje na izmenjavo dobrih praks s 
podjetniki iz Vojvodine. Obiskali smo kolege podjetnike v Novem sadu in Subotici,   
kjer smo si ogledali nekaj primerov dobre prakse ter izmenjali izkušnje in mnenja. 
Nekateri med nami so navezali tudi poslovne stike. Podjetniki iz Savinjske regije  
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smo združili prijetno s koristnim in se še bolj povezali. Hvala za odlično 
organizacijo in izvedbo.» 
 
KOSTANJ proizvodno podjetje d.o.o., Celje, Ines Mirnik: »V dobrem 
strokovnem in čudovito pripravljenemu vodenju smo si ogledali več podjetij in  
mesto Novi Sad. Obiskali smo obrtno zbornico v Novem Sadu, kjer so nas 
podjetniki sprejeli z odprtimi rokami, prijazno pogostili in bili pripravljeni na 
navezovanje stikov. V Subotici smo si ogledali uspešno družinsko podjetje 
Domoteh d.o.o., direktor nam je predstavil svojo podjetniško pot in cilje v 
prihodnje. Nazadnje smo se ustavili v velikem transportnem podjetju Zaliv d.o.o. v  
Crvenki. Zelo nas veseli, da smo spoznali tako uspešna podjetja. Hvala OOZ Celje, 
ki nam je omogočila to mreženje in izmenjavo mnenj, kontaktov, saj le tako lahko 
podjetniki dobimo izkušnje, dobre ideje in nova spoznanja. Zato si želim, da bi bila 
podobna mreženja organizirana še večkrat, saj je tako podjetniško povezovanje 
združeno še s prijetnim druženjem.« 
 
DOMOTEH d.o.o. Subotica,  Janoš Kolb: “Veseli smo bili obiska podjetnikov 
iz Slovenije in pozitivnih pogovorov z njimi. Hvala vam za izraženo podporo in 
pohvale, pripravljeni smo na sodelovanje, še posebej za prodajo naših izdelkov v 
Slovenijo.” 

 
Udeleženi podjetniki so bili zelo zadovoljni, saj so s stanovskimi kolegi iz Vojvodine 
izmenjali mnenja in izkušnje. Pohvalili so odlično organizacijo srečanja, ki je bilo 
bogato s strokovnimi vsebinami in mreženjem, ogledali pa so si tudi nekaj 
turističnih zanimivosti. Poleg tega so se povezali tudi med sabo, saj se vsi prej niso 
poznali, čeprav prihajajo iz iste regije. Izrazili so željo in potrebo po še več 
podobnih srečanjih, saj se zavedajo, da je povezovanje ključnega pomena za boljše 
poslovanje, večjo konkurenčnost in s tem boljše poslovne rezultate.  
 
SPOT svetovanje SAVINJSKA vas vabi, da navežete stik s poslovno točko v Celju 
na naslovu OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje, v kolikor potrebujete 
podporo na svoji poslovni poti. Kontakte in aktualne podjetniške informacije 
najdete na  spletni strani www.ooz-celje.si. 

 
          Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 


