
 

 

 

 

 

VABILO 
 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki ga izvajamo konzorcijski partnerji: Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, RC Kočevje Ribnica d.o.o., Razvojni center Novo 
mesto d.o.o. in RIC Bela Krajina, vas vabi na dogodek –  
 

odpiranje novih poslovnih priložnosti na 
 

MEDNARODNEM GOSPODARSKEM FORUMU in  

okrogli mizi »Poslovanje od Ljubljane do Beograda 

– podobnosti, razlike in izzivi«, 
 

ki bo 

 

v SREDO, 12. septembra 2018, s pričetkom ob 9.45 uri, 
v Modri dvorani II (Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, Celje). 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na Mednarodnem gospodarskem forumu, osrednjem 
poslovnem dogodku letošnjega Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti. 

Letošnji, že 51. MOS, kot državo partnerico gosti Republiko Srbijo, ki je, po Hrvaški, ki je bila 
partnerica sejma lani, druga država partnerica v vsej zgodovini največje sejemske prireditve 
pri nas in v regiji.   

Namen foruma je prispevati k nadaljnji krepitvi gospodarskega sodelovanja ter podjetniškega 
povezovanja na območju nekdaj skupnega tržišča.  

Izbor vsebine in sodelujočih na forumu temelji na prizadevanjih za predstavitev aktualnih 
poslovnih okoliščin in priložnosti hkrati pa tudi odgovorov na različne izzive, s katerimi se 
soočamo na posameznih tržiščih. 

  

Vsebina: 

9.30   Prihod, registracija, otvoritev foruma, uvodni pozdravi 

10.00     Predstavitev aktualnih gospodarskih gibanj 
- Analiza makroekonomskega položaja Slovenije, Hrvaške in Srbije  

Bojan Ivanc (CFA, CAIA), glavni ekonomist pri Analitiki GZS 
- Gospodarsko-statusno pravna ureditev podjetij v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji  

Iztok Starc, odvetnik (Odvetniška pisarna Grilc & Starc) 
- Kako skozi sodoben izobraževalni program  gospodarstvu zagotoviti ustrezno 

usposobljen kader – predstavitev projekta MASTER 5  
Danijel Đekić, Obrtničko učilište Zagreb 
 



 

10.40 Internacionalizacija poslovanja  by Orbico  
   Koraljka Tomić, Orbico Group 
   Tatjana Čadež, Orbico Slovenija 

11.45 Predstavitev države partnerice Srbije 

          Vladimir Jovanović, Razvojna agencija Srbije 

12.00   Okrogla miza »Poslovanje od Ljubljane do Beograda – podobnosti, razlike in izzivi«    

Udeleženci okrogle mize:  

Mojca Č. Andolšek, direktorica Ferročrtalič d.o.o., 

Irena Jakša Zupančič, direktorica Ascaldera d.o.o. 

Dr. Saša Muminović, član uprave AquafilSLO d.o.o.  in predsednik SLO-CRO Poslovnega kluba 

Dr. Mirza Šabić, predsednik Obrtničke komore Zagreb in lastnik podjetja Muška moda Šabić 

Nemanja Stavorić, direktor RRA Bačka, Novi Sad 

Goran Medić, direktor Nektar/Fructal 

13.30     Mreženje ob prigrizku 
 

Spoštovane podjetnice in podjetniki, forum bo odlična priložnost za poslovno mreženje in 
pridobivanje novih informacij, zato vas vljudno vabimo k udeležbi. 

 
SPOT Svetovanje JV Slovenija bo za  obrtnike in podjetnike JV Slovenije, ki se bodo udeležili 
Mednarodnega gospodarskega foruma zagotovil brezplačne vstopnice . 
 
V primeru zadostnega izkazanega interesa pa bo organiziran tudi avtobusni prevoz iz 
Novega mesta v Celje in nazaj, o čemer vas bomo obvestili naknadno. 
 
Prijave: 
Za skupno udeležbo na forumu se prijavite najkasneje do petka, 7.9.2018,  na mail:  
breda.koncilja@ozs.si oziroma na GSM:  051 422 580 in 030 700 170. Število mest je 
omejeno. Pri prijavi navedite ali ste zainteresirani za organiziran prevoz. 
  
 

Za SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija dogodek koordinira Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Novo mesto. 

 
 
Vljudno vabljeni! 

 

 

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  
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