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OGLED DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE NOVIH POSLOVNIH 

PRILOŽNOSTI V GORIŠKIH BRDIH 

 

 

 

V okviru projekta SPOT Svetovanje Podravje smo v ZRS Bistra Ptuj, konec meseca 

novembra 2022, uspešno izvedli 2-dnevni dogodek mreženja, izmenjav in ogledov 

dobrih praks za podjetnike in potencialne podjetnike. 

Z udeležbo na dogodku so imeli podjetniki iz Podravja priložnost spoznati podjetnike 

iz Goriške regije, si izmenjati izkušnje ter vzpostaviti nove poslovne povezave. 

Ministrstvo ua gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javna agencija 

sta z ustanovitvijo in financiranjem delovanja Slovenskih poslovnih točk (SPOT), ki 

na Ptuju deluje znotraj ZRS Bistra Ptuj, pripomogla, da podjetniki in potencialni 

podjetniki tovrstne storitve prejemajo brezplačno. 

  

Prvi dan smo se najprej ustavili v Šempetru pri Gorici, kjer smo obiskali podjetje Intra 

lighting, proizvodnja svetil, inženiring in oprema objektov, d.o.o., ki ga vodita 

Marjeta in Marino Furlan, dobitnika gazele primorsko-notranjske regije 2018. 

 Pot smo nadaljevali v Goriška Brda, ki jih zaradi naravnih posebnosti imenujemo kar 

»Slovenska Toskana«, proti Bregu pri Golem Brdu na Turistično kmetijo Breg, ki jo 

vodita sestri Adrijana in Mirela Peresin. Kmetijo sta obnovili  v slogu in z detajli tipične 

stare briške hiše, okoli nje zasadili cvetje, zelenje in sadje ter jo opremili s teraso s 

čudovitim razgledom na slikovito briško-furlansko pokrajino z vinogradi.  Sestri imata 

tudi nasade sivke iz katere pridelujeta eterično olje, hidrolate ter mila. 

Za zaključek dneva smo obiskali Vinarstvo Šibau. Dušica Šibau univ. dipl. agr., ki 

vodi vinarstvo, se predstavi tako:  »Moj oče in generacije očetov pred njim so mi 

predali ne le modrost o vinu in marljivem delu, pač pa tudi ljubezen do tega koščka 

zemlje in hvaležnost za vse, kar nam nudi  in kar lahko sama ponudim naprej tudi 

drugim. Vsem, ki cenijo pristno, z osebno noto pridelano vino. Vino zame ni poklic, je 

način življenja. 

   

Naslednji dan smo se ustavili še v slikoviti srednjeveški vasici Šmartno, ki je znana 

kot najbolje ohranjen protiturški tabor v Brdih. Ogledali smo si najlepše znamenitosti 

vasice in ogled zaključili z obiskom pri Noni Luisi – družinskem podjetju, ki ga vodi 

Katjuša, ekologinja po srcu in izobrazbi (Katjuša Reja  Mozetič s.p.) Pod blagovno 

znamko Nona Luisa® je začela ustvarjati trajnostno kozmetiko, ki je blagodejna za 
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našo kožo in tudi za naše okolje. Vse sestavine so skrbno izbrane in 100 % naravne, 

zato se ne akumulirajo v vodnih organizmih. 
 

Naš dogodek smo zaključili s kosilom v družinski gostilni Ošteriji Branik, kjer 

ponujajo dobrote primorske kuhinje s priokusom mediterana in vrhunska vina vinarjev 

primorske vinorodne dežele. Vodi jo Patricija Furlan, ki je pred kratkim prevzela  tudi 

vodenje sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. 

 

Vsi udeleženci dogodka so  bili  enotnega mnenja, da so tovrstni dogodki med 

podjetniki izredno dobrodošli in koristni. V ZRS Bistra Ptuj bomo z organizacijo 

tovrstnih dogodkov nadaljevali tudi v prihodnje 
 
 

Pripravila: 

Brigita Drevenšek 

SPOT Svetovanje PODRAVJE 
 

 


