
 

 

 

 

 

 

SPOT SVETOVANJE POMURJE  
in 

SPOT SVETOVANJE PODRAVJE 
 

Vas vabita na  
 

MREŽENJE, IZMENJAVO IN OGLED DOBRIH PRAKS 
PODJETNIKOV POMURSKE IN PODRAVSKE REGIJE, 

 

v četrtek, 13. junija 2019  
z odhodom avtobusa izpred OOZ M. Sobota ob 9.00 uri. 

 
ZRS BISTRA PTUJ, v sodelovanju z OOZ Ptuj in OOZ MURSKA SOBOTA, organizirata dogodek mreženja, 
izmenjave in ogled dobrih praks podjetnikov iz Pomurske in Podravske regije. 
 
Z udeležbo na dogodku boste imeli priložnost spoznati podjetnike iz druge regije, si izmenjati izkušnje 
ter vzpostaviti nove poslovne povezave. 

 
PROGRAM DOGODKA:  

-   9.00 odhod avtobusa izpred OOZ Murska Sobota 
- 10.00 prihod na OOZ Ptuj, Vošnjakova ulica 13, Ptuj 

o Dobrodošlica ob kavici 
o Predstavitev OOZ Ptuj 
o Predstavitev SPOT svetovanje Podravje in Pomurje 
o Mreženje podjetnikov 

 

- 11.30 ogled podjetja TPV PRIKOLICE, Tovarna prikolic d.o.o., Rajšpova ulica 16, Ptuj  
o Podjetje spada med vodilne proizvajalce prikolic v tem delu Evrope. Letno proizvedejo 

več kot 25.000 prikolic, prodajajo jih pod lastno blagovno znamko in so prisotni v vseh 
državah evropske unije in na trgih bivše Jugoslavije. Procesi dela temeljijo na zahtevah 
standarda ISO 9001 in ISO 14001. 
 

- 12.35 ogled podjetja Trelleborg Slovenija d.o.o., Rogozniška cesta 32, Ptuj 
o Podjetje nadaljuje bogato tradicijo gumarske industrije v Kranju. Proizvajajo različne 

gumenotehnične izdelke. V sklopu podjetja deluje program za zaščito okolja in 
reševanje, proizvajajo in tržijo profile za gradbeništvo in industrijo ter transportne 
trakove za uporabo v različnih industrijskih dejavnostih. Izdelujejo pnevmatike za 
dvokolesna vozila, gokarde, industrijska in poljedelska vozila ter prikolice, ter še vrsto 
različnih gumenih izdelkov. 

 

- 13.15 ogled podjetja Zaščita Ptuj d.o.o., Rogozniška cesta 13, Ptuj 
o Zaščita Ptuj in blagovna znamka PRIORI sta simbola za podjetje z dolgoletno tradicijo 

in bogatimi izkušnjami na področju proizvodnje in prodaje delovnih in zaščitnih 
oblačil. Odlikuje jih: 



 

▪ Razvoj in izdelava delovnih in zaščitnih oblačil na najvišjem kakovostnem 
nivoju. 

▪ Združevanje funkcionalnosti in modnosti pri zasnovi oblačil. 
▪ Popolna prilagoditev ponudbe kupcu. 
▪ Strokovnost, kompetentnost, poštenost, poslovna zanesljivost. 
▪ Certifikat ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004. 

 

- 14.00 Organizirano kosilo v restavraciji GASTRO, Rajšpova ulica 16, Ptuj  in sklepna diskusija 
udeležencev. 
 

Predvideni termini ogledov so informativne narave. Organizatorji si pridržujemo pravico do 
spremembe časovnice. 
 
Vrnitev v Mursko Soboto je predvidena ob 16.30 uri. 
 
Udeležba na dogodku je za vse udeležence brezplačna. 
 
Vabimo vas, da se čim prej prijavite, ker je število mest omejeno. 
 
Prijave zbiramo do ponedeljka, 10. junija 2019, oziroma do zapolnitve mest na 041 747 550 ali 
02/512 40 10 ali na e-mail: renata.stanko@ozs.si ali sonja.erjavec@ozs.si . 
 
Do našega srečanja vas lepo pozdravljamo! 
 
 
Ekipi SPOT svetovanje Pomurje in SPOT svetovanje Podravje 
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