
                                                                        
  

 

 

 
 

VABILO NA BREZPLAČNO STROKOVNO REGIJSKO KONFERENCO 
 

RAZVOJ IN DOLGOROČNO USPEŠNO POSLOVANJE 
DRUŽINSKIH PODJETIJ V POMURJU 

 

Vabimo vas na brezplačno strokovno regijsko konferenco, ki ga organizira Pomurska gospodarska zbornica v 

sodelovanju z Razvojnim centrom Murska Sobota, v okviru Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 

2010-2019.  
 

Na dogodku želimo seznaniti družinska podjetja o pomembnosti sistematičnega prenosa poslovanja in 

postavljanja nasledstva v družinskih podjetjih v Pomurju. 

 

Konferenca bo potekala v  
 

torek 14. maja 2019, med 9.00 in 14.30 uro, 

v prostorih podjetja Roto Eco d.o.o. v Puconcih 

(Puconci 12, 9201 Puconci)  

 

PROGRAM 

09.00 – 09.30        REGISTRACIJA UDELEŽENCEV 

09.30  –  09.40         Uvodni pozdrav organizatorjev in gostitelja 

           Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice 
           Bojan Kar, direktor Razvojnega centra Murska Sobota 
           Štefan Pavlinjek, predsednik uprave skupine ROTO 

9.40 – 10.00        Uspešen prevzem in dolgoročno poslovanje družinskih podjetij - rezultati aktivnosti PGZ 

          Robert Grah, Pomurska gospodarska zbornica 

10.00 – 10.45  Uspešen prevzem družinskega podjetja – pomen načrtovanja prenosa 

Uroš Kavs, MoST Inštitut za družinska podjetja 

10.45 – 11.15 Predstavitev večkrat nagrajene dobre prakse družinskega podjetja 

 Štefan Pavlinjek, predsednik uprave skupine ROTO 

11.15 – 11.45      Zakaj sta družinska ustava in dober dogovor ključnega pomena v procesu prenosa? 

                                      Marko Lotrič, LOTRIČ meroslovje d.o.o. 

11.45 – 12.15       ODMOR 

12.15 – 12.45  Izzivi prenosa družinskih podjetij in pomen dobrega družinskega dogovora, vodeni 

razgovor:   Sodelujejo: Marko Lotrič, LOTRIČ meroslovje d.o.o.; Štefan Pavlinjek, skupina 
ROTO  in Metod Grah, Počitek-užitek d.o.o. 

12.45 – 13.15       Voden ogled po eni od šestih tovarn skupine Roto 

13.15 – 14.30      Kosilo in zaključek posveta 



                                                                        
  

 

 

 

PRIJAVNICA 

NA STROKOVNO REGIJSKO KONFERENCO 

 

Spodaj navedeni se prijavljam(o) na regijsko konferenco, ki bo potekala v  

 

 

torek 14. maja 2019, med 9.00 in 14.30 uro, 

v prostorih podjetja Roto Eco d.o.o. v Puconcih 

(Puconci 12, 9201 Puconci) 

Z.ŠT. 
IME IN PRIIMEK 
UDELEŽENCA 

PODJETJE NASLOV E-POŠTA ZA KONTAKT 

1.     

2.     

3.     

 

Izpolnjeno prijavnico najkasneje do 10. maja 2019 posredujte na naslov: robert.grah@gzs.si  

 
Veselimo se vaše udeležbe. 
 

Z izpolnjeno prijavnico in poslano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene 

vabljenja za dogodek 14. maja 2019. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih na delavnici pa 

dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja dogodka. Za izkazovanje izvajanja bo 

izvedba dogodka fotografirana. 

V kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da predlagate 

anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države.  

 

Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, 9000 Murska Sobota. 
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