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PREDNOVOLETNO MREŽENJE PODJETNIKOV SAVINJSKE REGIJE 
 
Zaključuje se leto 2022, ki je bilo polno sprememb in je pred nas postavilo, še 
posebej na področju gospodarstva, mnogo novih izzivov. Z namenom, da bi se  
podjetniki Savinjske regije srečali, izmenjali izkušnje, utrdili obstoječe poslovne 
povezave in vzpostavili nove, je Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje v svoji 
veliki dvorani organizirala dogodek mreženja v petek, 02. decembra 2022. 
Zaključni dogodek mreženja v projektu, ki ga Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Celje  izvaja že  5 let, je privabil več kot 50 udeležencev iz vse regije tako 
podjetnikov kot ljudi iz podpornega okolja za podjetništvo.  
 
Dogodek se je začel s pozdravom SPOT svetovanje Savinjska in OOZ Celje, s strani  
predsednika OOZ Celje g. Petra  Piška. V nadaljevanju sta udeležence nagovorila 
tudi predsednik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije g. Blaž Cvar in predstavnik 
lokalne skupnosti aktualni župan Mestne občine Celje g. Bojan Šrot. Navedeni so 
spregovorili o pomembnosti povezovanja in sodelovanja, iskanja novih priložnosti 
in rešitvah za podjetja v energetski krizi in pomanjkanju ustrezno usposobljenih 
človeških virov. Strinjali so se o pomembnosti podpore, ki jo država namenja 
podjetjem in potencialnim podjetnikom v različnih oblikah in načinih. Spregovorili 
so o prednostih, ki jih koristijo podjetja vključena v izvajanje  aktivnosti Slovenskih 
poslovnih točk, konkretno o SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA, katere sedež je 
prav na Območni obrtno – podjetniški zbornici Celje. Najpomembnejši del 
dogodka na prvi decembrski večer v letu 2022, pa je bilo mreženje udeležencev. 
 
Lena Korber, Agencija NERA, poslovne storitve, računovodstvo in nepremičnine 
d.o.o.: »Današnji dogodek je presegel moja pričakovanja, saj sem spoznala nove 
potencialne poslovne partnerje in  po dolgem času v živo srečala ljudi s katerimi že 
nekaj let sodelujem. Takšna srečanja so izrednega pomena, ker pomenijo prostor 
in čas, v katerem si izmenjamo izkušnje in morda najdemo tudi nove skupne poti 
reševanja nastalih izzivov.« 
 
Peter Pišek, predsednik OOZ Celje: »Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Celje ima več kot 53 letni tradicijo delovanja in poleg osnovnih nalog izvaja tudi 
projekte, ki so v podporo podjetnikom in obrtnikom. Veseli nas, da je na naši 
zbornici že peto leto tudi sedež Slovenske poslovne točke, ene izmed dvanajstih v 
Sloveniji, SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA. Aktivnosti tega projekta so v našem 
okolju potrebne in prepoznane, kar dokazuje tudi današnja udeležba.«  
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Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna 
agencija. 
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