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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 
 

VABILO  
 

NA OGLED IN IZMENJAVO DOBRIH PRAKS TER 

MREŽENJE PODJETNIKOV SAVINJSKE REGIJE, 
 

ki bo potekalo v PETEK, 17. 9. 2021. 
 

Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec vabi vsa zainteresirana podjetja Savinjske 
regije, da se jim pridružijo na dogodku ''Ogled in izmenjava dobrih praks ter 
mreženje podjetnikov Savinjske regije'' z namenom povezovanja – mreženja in 
odpiranja novih poslovnih priložnosti.  

 
Program: 

9.45 Pred podjetjem Kronoterm d.o.o. Sprejem in registracija udeležencev. 
 

10.00 Kronoterm d.o.o. 
 

 

Ogled družinskega podjetja, ki ponuja 
rešitve ogrevanja in hlajenja prostorov ter 
gretja sanitarne vode s toplotnimi 
črpalkami za vse vrste objektov. Z več kot 
45 leti izkušenj je kot zeleno podjetje eno 
izmed najbolj inovativnih in razvojno 
naravnanih v panogi. Podjetje je 
prejemnik priznanja Ambassadors I Feel 
Slovenia. Green. Creative. Smart., ki ga 
podeljuje SPIRIT Slovenija, javna 
agencija. 
 

12.30 Basle, d.o.o., Tabor 
 

 
 

 

Ogled podjetja s 30 letnim uspešnim 
poslovanjem, ki se je v zadnjih letih 
specializiralo za hmeljarstvo, in sicer z 
izdelavo strojev za obdelavo tal v 
hmeljnih nasadih kot tudi za izdelavo in 
montažo kompletne obiralne linije od 
obiralnega stroja do sušilnice hmelja. 
Podjetje ponuja celovito rešitev od 
svetovanja, idejne zasnove z izrisom 
objekta v 3D, kompletno izdelavo, 
montažo in servis. 
 

15.00 Restavracija Nova Rajngla ob 
ribniku Preserje 

Povezovanje in mreženje udeležencev 
dogodka ob kosilu v čudovitem ambientu 
ob ribniku Preserje in ob neposredni 
bližini reke Savinje. 
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Dogodek, ki se bo tokrat odvijal v lokalnem okolju, je namenjen vsem podjetnikom in 
potencialnim podjetnikom Savinjske regije, ki si želijo vzpostaviti nove poslovne povezave 
v regiji in si s soudeleženci dogodka izmenjati izkušnje.  
 
 
Udeležba na dogodku je brezplačna za vse udeležence. Potrebno si je organizirati 
oz. zagotoviti le lasten prevoz. 
 
Pogoj za udeležbo na ogledu in izmenjavi dobrih praks ter mreženju podjetnikov 
Savinjske regije je izpolnjevanje PCT pogoja (preboleli, cepljeni, testirani). 
 
 
Zaradi organizacije dogodka je obvezna predhodna spletna prijava, ki jo 
najdete na naslednji povezavi: https://forms.gle/B5dhCYyZaKEe92JYA  do torka, 14. 
9. 2021 oz. do zasedbe mest.  
 
 
Dodatne informacije dobite na naslovu: barbara.mesarec@ozs.si ali na tel. številki 03 
712 05 00. 
 
 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite! 

 
 
 
                                                                                      SPOT svetovanje Savinjska 
                                                                             Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag. 
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