MREŽENJE, IZMENJAVA IN OGLED DOBRIH PRAKS
PODJETNIKOV POMURSKE IN PODRAVSKE REGIJE
ZRS BISTRA PTUJ, v sodelovanju z OOZ Ptuj in OOZ MURSKA SOBOTA, smo v četrtek, 13.6.2019
organizirali mreženje, izmenjavo in ogled dobrih praks podjetnikov iz Pomurske in Podravske regije na
Ptuju.
Z udeležbo na dogodku so podjetniki imeli priložnost, spoznati se s podjetniki iz sosednje regije, si
izmenjati izkušnje ter vzpostaviti nove poslovne povezave. Obenem je bila to priložnost, seznaniti se z
načini dela v določenih podjetjih in njihovo ponudbo.
Naš dogodek smo pričeli na OOZ Ptuj, kjer smo predstavili projekt SPOT svetovanje, v okviru katerega
smo pripravili dogodek, izpostavili nekaj novosti s področja razpisov namenjenih podjetnikom in se
medsebojno spoznali.
Potem so sledili ogledi podjetij. In sicer smo obiskali:
Podjetje TPV PRIKOLICE, Tovarna prikolic d.o.o., ki spada med vodilne proizvajalce prikolic v tem delu
Evrope.
V podjetju smo imeli najprej predstavitev samega podjetja, njihove organiziranosti in programa, ki ga
izdelujejo. Pogledali smo si predstavitveni film o firmi in njihovih povezanih firmah. Potem je sledil
ogled proizvodnje. Prisotni smo bili navdušeni nad njihovo prizadevnostjo za posodobitev in
avtomatizacijo delovnih procesov in modernizacijo tako delovnih procesov kot delovnih mest.
Podjetje Trelleborg Slovenija d.o.o., ki nadaljuje bogato tradicijo gumarske industrije v Kranju in
proizvajajo različne gumenotehnične izdelke
Tudi oni so se nam najprej na kratko predstavili. Predstavili so njihovo pot razvoja in lastništva, potem
pa je sledil ogled proizvodnje. Opazen je velik vložek v robotizacijo proizvodnih procesov, z namenom,
da se izognejo človeškim napakam in da delo zaposlenim čim bolj olajšajo.
Podjetje Zaščita Ptuj d.o.o., ki je s svojo blagovno znamko PRIORI simbol z dolgoletno tradicijo in
bogatimi izkušnjami na področju proizvodnje in prodaje delovnih in zaščitnih oblačil.
V tem podjetju smo se najprej sprehodili po proizvodnih prostorih, potem pa smo prisluhnili njihovi
zelo zanimivi predstavitvi. Predvsem njihov model poslovanja je vzbudil izredno zanimanje med
udeleženci. Ukvarjajo se z izdelavo visokokakovostnih zaščitnih oblačil, katere je mogoče pri njih
naročiti v izdelavo po svojih željah, ki se lahko kupijo ali se pri njih izposodijo. Imajo res zanimiv način
razvoja svoje dejavnosti in ponujanja storitev.
Po ogledih je sledilo še kosilo in neformalno druženje z zaključkom. Pred tem pa smo si pogledali
zasebno pivovarno podjetja GASTRO, ki proizvaja lastno pivo pod blagovno znamko SKOK.
Po izjavah udeležencev iz Pomurja so bili le ti zadovoljni z predstavljenimi podjetji, z njihovimi
predstavitvami in njihovimi smeli načrti.
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Obiskali smo podjetje TPV PRIKOLICE, Tovarna prikolic d.o.o.

Ogledali smo si tudi podjetje Trelleborg Slovenija d.o.o.

Podjetje Zaščita Ptuj d.o.o. se je razlikovalo od drugih obiskanih podjetij v tem dnevu, vendar je
njihov poslovni model zelo zanimiv.

