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Spoštovane podjetnice in podjetniki, občanke in občani,  

 

vabimo vas na 

 

PODJETNIŠKI ZAJTRK Z OGLEDOM DOBRIH PRAKS V 

HRASTNIKU 

 

v sredo, 27. septembra 2017, s pričetkom ob 8.00 uri,  
na Območni obrtno-podjetniški zbornici Hrastnik.  

 

PODJETNIŠKI ZAJTRK  
Tovrstno srečanje in mreženje je poslovna priložnost za vse prisotne, da predstavijo svojo dejavnost, si 

medsebojno izmenjajo informacije in ideje ter poiščejo nove podjetniške rešitve. 

 

8.00 - 8.10 Prihod udeležencev 

8.10 - 8.15 Pozdrav predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Hrastnik 

9.15 - 8.45 Predstavitev paketa predlaganih davčnih sprememb (Jasmina Malnar Molek, 

svetovalka Svetovalnega centra OZS) 

8.45 - 9.30  Predstavitev dejavnosti prisotnih obrtnikov in podjetnikov (v največ 2. 

minutah) 

09.30 - 10.00 Pogovori s predstavniki podjetij: Bonpet d.o.o., Forstek d.o.o., RTCZ d.o.o. 

10.00 - 10.30 Povezovanje in mreženje prisotnih ob kavi 

 

Podjetniški zajtrk je namenjen predvsem obrtnikom in podjetnikom, zato prinesite s seboj vaše 

poslovne vizitke, ki so prvi korak za novo poslovno sodelovanje. V predstavitvi podjetja opišite 

dejavnost in trenutno aktualno ponudbo, ki jo lahko dopolnite s katalogi in marketinškim materialom.  

 

Izkoristite priložnost in se udeležite prvega podjetniškega zajtrka na OOZ Hrastnik!   

Povabite tudi druge podjetnike, ki imajo zanimivo ponudbo in širijo krog poslovnih priložnosti. 

Podjetniškega zajtrka se udeležite tudi ostali, podjetniško misleči in tisti, ki razmišljate o podjetništvu.  

 

OGLED DOBRIH PRAKS V HRASTNIKU 
10.30 – 14.00 Obisk uspešnih hrastniških podjetij: Bonpet d.o.o., Regionalni tehnološki 

center Zasavje d.o.o. in Forstek d.o.o.  

 

Obisk in ogled podjetij nam bo podal vpogled v širši javnosti nepoznane, vendar uspešne zgodbe, ki jih 

ta podjetja pišejo  tudi izven meja Slovenije.  

 

Bonpet d.o.o: podjetje Bonpet d.o.o je leta 1999 odkupilo tehnologijo za proizvodnjo in leta 2001 

pričelo z lastno proizvodnjo samodejnih gasilnih ampul Bonpet. Svojo znamko Bonpet uspešno tržijo 

po Evropskem trgu, Združenih država Amerike in v Južni Ameriki. Osebnost in ugled njihove blagovne 

znamke odlikujejo strateška razvojna usmeritev, varnost in optimalna kvaliteta izdelkov. So podjetje 

zaznamovano s presežki, saj so vodilni na področju samodejnih gasilnih naprav. 
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Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.: Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. (RTCZ d.o.o.). 

je visokotehnološko podjetje, ki se ukvarja s 3D tiskanjem prototipov in izdelkov za različne  

branže, kot so avtomobilska industrija, elektrotehnika, mali gospodinjski aparati, medicina, arhitektura 

in oblikovanje. Upravljajo tudi z najstarejšim delujočim laboratorijem v Sloveniji, kjer opravljajo 

monitoring odpadnih vod, monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla ter ocene 

odpadkov.  

Forstek d.o.o.: je podjetje z z več kot 50 letno tradicijo v proizvodnji steklarskih orodij in globokimi 

koreninami v steklarski industriji.  Skozi desetletja proizvajanja steklarskih orodij je Forstek postal 

specialist za proizvodnjo tehnično zelo zahtevnih izvedb in   najrazličnejših oblik orodij za vse vrste 

tehnologij izdelave steklenih izdelkov (modeli za avtomatsko pihanje steklenic, prešane izdelke in 

prešane-pihane izdelke), ter orodja za blister linije v farmacevtski industriji. Poleg tega 

izdelujejo še modele za pihano plastiko (plastenke in kanistri) ter razne strojne dele. 

 

ZAKLJUČEK  
14.00 – 15.30  Izmenjava vtisov ob prigrizku v Restavraciji Milena, Dol pri Hrastniku  

 

 

 

Izkoristite priložnost in se pridružite ogledu dobrih praks v Hrastniku. Mogoče se komu izmed vas utrne 

podjetniška ideja in se prebudi podjetniška žilica, ki bi vam lahko prinesla nove izzive in uspehe  v 

prihodnosti. 

 

Na dogodek povabite tudi prijatelje, sorodnike in znance!  

 

Za drugi del ˝Ogled dobrih praks v Hrastniku˝ bo organiziran avtobusni prevoz. Odhod bo ob 10.30 uri 

iz parkirišča Podjetniškega inkubatorja Hrastnik (OOZ Hrastnik).  

 

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za prijavo do ponedeljka, 25.09.2017 na tel.: 03/56-32-960, 031-

660-067 ali na e-pošto: branka.dolinsek@ozs.si. 

Udeležba na dogodku je brezplačna.  

 

 

 

Lepo vabljeni! 

 

 

 

      Predsednik OOZ Hrastnik:  

Mirko Mastnak l.r. 
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