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Spoštovani, 

v drugem tednu septembra se s širšo ekipo Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo ponovno 
selimo v Celje, kjer bomo iz prve roke podjetjem 
svetovali o konkretnih poslovnih izzivih, jih seznanili 
s trendi na trgu kot tudi s priložnostmi, ki jih ustvar-
jamo za podjetja – doma in v tujini. 

Slovenija se na mednarodnem zemljevidu uveljavlja 
s svojim zelenim, kreativnim in pametnim gospo-
darstvom. Po 11-ih letih od uveljavitve I feel Slovenia 
ugotavljamo, da naša znamka ne prinaša le obljub – 
izkazala se je za zelo močno dodano vrednost. Tudi 
z njeno pomočjo lahko gradite svojo prepoznavnost, 
ugled, vtis, pričakovanja in pa kredibilnost. Naj bo 
znamka I feel Slovenia v pomoč tudi vam, enačba 
za to pa je zelo enostavna: bolj jo bomo uporabljali, 
močnejša bo, zato bo tudi letos naša stojnica odeta v 
zelene barve. Določeni elementi predstavitve na naši 
stojnici so postali že stalnica, zvrstili se bodo številni 
dogodki v dvoranah in pester animacijski program na našem razstavnem prostoru vse dni sejma. 

Vsa podpora ministrstva je še vedno osredotočena predvsem na mala in srednje velika podjetja, 
ki predstavljajo glavnino slovenskega gospodarstva. Tako smo jih v obdobju 2014-2018 podprli 
preko 1.000 letno in s tem ohranili kar 20.000 delovnih mest in ustvarili 2.000 novih. V podprtih 
podjetjih smo povečali dodano vrednost v povprečju za 4 % letno in spodbudili približno 200 
milijonov evrov investicij. Na našo podporo razvoju se lahko zanesete tudi v prihodnje. Kako, 
se lahko pozanimate na naših informacijskih pultih in v okviru skrbno oblikovanega programa 
samostojnih dogodkov.

Naš cilj je, da vas naša podpora ne pričaka zgolj na enem mestu, temveč na pravem mestu in 
ob pravem času. Glede na stabilno rast slovenskega gospodarstva, rast prilivov s strani tujih ne-
posrednih investicij in tudi prihodov tujih gostov, lahko zaključim, da nam to tudi dobro uspeva. 
Vseeno pa bomo tudi v okviru 52. MOS vložili dodatne napore v usposabljanje svetovalcev in 
referentov sistema SPOT.

Dobro se zavedamo dejstva, da razvoj Slovenije sloni na izvozno naravnanih podjetjih, pri podpori 
izvoznikov pa je ključnega pomena gospodarska diplomacija. Za Slovenijo je v bistvu ta podaljša-
na roka pri pospeševanju ekonomskih odnosov s tujino. Zato me veseli, da bomo v okviru sejma 
sodelovali tudi na 9. Dnevih slovenske diplomacije in se sestali tudi z vsemi slovenskimi ekonom-
skimi svetovalci, ki delujejo po svetu. Sejem bo tudi sicer izjemna priložnost za številna bilateralna 
srečanja – predvsem s predstavniki Republike Črne gore, ki je letos tudi naš glavni partner. Z 
državami nekdanje skupne države imamo kljub samostojnosti še vedno ogromno stičnih točk in 
prav je, da jih izkoristimo v dobro našega gospodarstva. 

Seveda pa je to vse le delček mozaika. Država lahko naredi vse za konkurenčno poslovno okolje, 
a za uspeh bodo vedno potrebni predvsem vaše znanje, pogum, vztrajnost in ne nazadnje med-
sebojno sodelovanje med gospodarstvom in državo. In ravno zato se celotedenskega druženja z 
vami toliko bolj veselim. 

       Zdravko Počivalšek,
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo     
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MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

IZVAJALSKE INSTITUCIJE

ORGANI V SESTAVI MINISTRSTVA

DIREKTORAT ZA INTERNACIONALIZACIJO, 
PODJETNIŠTVO IN TEHNOLOGIJO

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

JAVNA AGENCIJA RS ZA SPODBUJANJE 
PODJETNIŠTVA, INTERNACIONALIZACIJE, 

TUJIH INVESTICIJ IN TEHNOLOGIJE 
(SPIRIT)

URAD RS ZA MEROSLOVJE

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD (SPS)

ZAVOD RS ZA
BLAGOVNE REZERVE

SLOVENSKI INŠTITUT ZA
STANDARDIZACIJO (SIST)

SLOVENSKA AKREDITACIJA (SA)

JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI RAZVOJ
IN RAZVOJ PODEŽELJA

JAVNA AGENCIJA RS ZA VARSTVO
KONKURENCE (AVK)

JAVNA AGENCIJA RS ZA TRŽENJE 
IN PROMOCIJO TURIZMA (STO)

JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA

DIREKTORAT ZA TURIZEM

DIREKTORAT ZA NOTRANJI TRG

DIREKTORAT ZA REGIONALNI RAZVOJ

DIREKTORAT ZA LESARSTVO
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Torek, 10. september 2019  

STOJNICA Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, dvorana L1

Info pult 1

Ura
Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-19:00 TRŽNI INŠPEKTORAT RS:
Predstavitev dela in aktivnosti

Info pult 2

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-14:00 SOLVIT:
Predstavitev mreže za neformalno pomoč podjetjem pri čezmejnih sporih  

14:00-19:00 SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO: 
Predstavitev dela Slovenskega inštituta za standardizacijo

Info pult 3

Ura
Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-19:00
Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z nosilci znamke kakovosti 
Slovenia Unique Experiences:
Predstavitev ponudbe in 5-zvezdičnih doživetij

OSREDNJI DEL STOJNICE
V tem delu bo potekalo vsak dan formalno in neformalno mreženje v okviru 
poslovnega stičišča in bogat animacijski program: 

Ura Direktorat/institucija Kratek opis

12:00 ODPRTJE  STOJNICE  IN RAZSTAVE 
»ČAR LESA« 

14:00-19:00
SPIRIT Slovenija »Podjetnost je ženskega spola«

17:00-18:00 “ČAJ Z MINISTROM” – pogovor ministra s podjetniki
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SAMOSTOJNI DOGODKI

Ura/dvorana Direktorat/institucija Naslov dogodka Opis

15.00 – 18.00
Dvorana Celjanka SPIRIT Slovenija in 

CCPIT

Slovensko – 
kitajski poslovni 
forum

V okviru Slovensko – kitjaskega po-
slovnega foruma bosta predstavljeni 
slovensko in kitajsko poslovno okolje 
ter poslovne priložnosti. Organizirani 
bodo poslovni sestanki med zainte-
resiranimi slovenskimi in kitajskimi 
podjetji ter mreženje.

12.30 – 14.30
Dvorana Celjanka

DIREKTORAT ZA 
NOTRANJI TRG

»Carinske tarifne 
opustitve in 
kvote – možnosti 
koriščenja za 
podjetja«

Evropska Komisija v okviru skupne 
trgovinske politike izvaja tudi ukrepe 
na področju carinskega uvoza iz 
tretjih držav. Eden od ukrepov EU je 
uvedba avtonomnih tarifnih opus-
titev, in sicer na podlagi zahtevkov 
podjetjih iz EU. 
Ta ukrep omogoča popolno ali delno 
oprostitev plačila uvoznih carin bo-
disi za neomejeno ali omejeno količi-
no uvoza. Osnovni namen carinskih 
opustitev je omogočiti podjetjem 
v EU uporabo surovin, polizdelkov, 
sestavnih delov, opreme in materiala 
za uporabo v proizvodnem procesu 
z zmanjšanimi plačili ali brez plačila 
uvoznih carin. S tem, ko se podje-
tjem omogoči, da se v določenem 
obdobju oskrbujejo po nižji ceni, se 
lahko spodbudi gospodarska de-
javnost v EU, izboljša konkurenčna 
sposobnost teh podjetij, predvsem 
pa se jim omogoči, da ustvarijo 
nova delovna mesta in izboljšanje 
poslovanja.

* v neposredni bližini stojnice MGRT še:
• stojnica SPOT, Slovenska poslovna točka  

(predstavitev SPOT in projektov eUprava ter STOP birokraciji)
• Razstava Direktorata za les: »Čar lesa«.
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Sreda, 11. September 2019

STOJNICA Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, dvorana L1

Info pult 1

Ura
Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-14:00 SPIRIT: Sektor za podjetništvo  
14:00-19:00 SPIRIT: Sektor za internacionalizacijo 

Info pult 2

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-14:00 URAD ZA INTELEKTUALNO LASTNINO:  
Intelektualna lastnina – vaša konkurenčna prednost

14:00-19:00 SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD: 
Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada 

Info pult 3

Ura
Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-19:00
Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z nosilci znamke kakovosti 
Slovenia Unique Experiences:
predstavitev ponudbe in 5-zvezdičnih doživetij

OSREDNJI DEL STOJNICE
V tem delu bo potekalo vsak dan formalno in neformalno mreženje v okviru 
poslovnega stičišča in bogat animacijski program: 

Ura Direktorat/institucija Kratek opis

9:00-14:00

NOORDUNG CENTER
Center vesoljskih tehnologij Herma-
na Potočnika Noordunga

Predstavitev kulturno – gospodar-
skega centra evropskih vesoljskih 
tehnologij 
(virtualna resničnost – medplanetar-
na postaja)

14:00-19:00
Nosilec znamke kakovosti Slovenia 
Unique Experiences:  
Pripoved vojaka s Soške fronte

Zgodba o dediščini prve svetovne 
vojne povezane s sirarstvom, ki vas 
v Dolini Soče popelje vse od muzeja, 
strelskih jarkov pa do okušanja sira 
po starih pastirskih receptih.  

17:00-18:00 “ČAJ Z MINISTROM” – pogovor ministra s podjetniki
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SAMOSTOJNI DOGODKI

Ura/dvorana Direktorat/institucija Naslov dogodka Opis

10.00-11.00
Mala kongresna 
dvorana

DIREKTORAT ZA LESARSTVO
»Kako lesu dodati 
vrednost? – Z 
izobraževanjem«  

Podjetjem iz lesne panoge bodo 
predstavljeni najnovejši ukrepi, možnosti 
izobraževanja in primeri dobrih praks, s 
področja izobraževanja in pridobivanja 
kompetenc za zaposlitev v lesarstvu.

11.30 – 14.30
Mala kongresna 
dvorana

SLOVENSKI PODJETNIŠKI 
SKLAD,  DIREKTORAT ZA 
INTERNACIONALIZACIJO, 
PODJETNIŠTVO IN 
TEHNOLOGIJO
IN SLUŽBA ZA RAZVOJNA 
SREDSTVA 

»Podjetna 
Slovenija 2019– 
tema: 
Digitalizacija 
prihodnost MSPjev 
in Semenski 
kapital za razvojni 
preboj podjetij

Na dogodku Podjetna Slovenija 2019 bodo 
uvodoma predstavljene različne možnosti 
finančnih spodbud  Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: 
MGRT) za mikro, mala in srednje velika 
podjetja. Dogodek bo razdeljen na dva 
večja tematska sklopa, in sicer na: 
1. Tematski sklop: Digitalizacija prihodnost 
MSPjev
2. Tematski sklop: Semenski kapital za 
razvojni preboj podjetij
V okviru prvega tematskega sklopa bodo 
lahko podjetniki pridobili vse informacije 
na enem mestu v povezavi z digitalizacijo 
oz. transformacijo podjetij. Predstavljene 
bodo enostavne spodbude manjših vred-
nosti, ki jih ponuja Slovenski podjetniški 
sklad (v nadaljevanju: SPS) v obliki vavčer-
jev in jim na ta način že pomaga na poti 
k digitalnemu razvoju, prav tako bo SPS 
podrobneje predstavil nov razpis v okviru 
katerega lahko podjetja prejmejo nepo-
vratna sredstva za digitalno transformacij 
podjetij. Pomembno vlogo bo v prvem 
delu odigralo tudi Digitalno inovacijsko 
stičišče (DIH Slovenija), ki podjetjem nudi 
pomoč pri digitalni transformaciji, prav 
tako bo javna agencija SPIRIT Slovenija 
predstavila ukrep »e-poslovanje 2019-
2022«.
Drugi tematski sklop se navezuje na linijo 
lastniškega financiranja v okviru katere SPS 
preko produkta semenski kapital financira 
mlada inovativna podjetja s potencialom 
globalne rasti.  SPS letos v okviru Sklada 
skladov SID banke ponuja mladim inovativ-
nim podjetjem za hitrejši preboj na trg ter 
rast na trgu osvežene razpise semenskega 
kapitala, ki vključujejo tudi povečanje 
angažiranja zasebnih investitorjev na 
področju vlaganja v zgodnje razvojne faze 
inovativnih podjetij. 
V okviru dogodka bo v prvem in drugem 
tematskem sklopu  sodelovalo tudi že 
podprto podjetje preko SPSa , ki bo iz 
prve roke predala slušateljem izkušnje o 
ugodnosti pridobljenih  finančnih instru-
mentih SPSa.  
Na dogodku bodo organizirane tudi INFO 
točke vseh sodelujočih institucij (MGRT, 
SPS, SID Banka, DIH Slovenija in potencial-
no še katera podporna institucija MSPjem), 
kjer bodo zainteresirani lahko prejeli še bolj 
konkretne odgovore na podlagi individual-
nega svetovanja. 

* V neposredni bližini stojnice MGRT še:
• stojnica SPOT, Slovenska poslovna točka  

(predstavitev SPOT in projektov eUprava ter STOP birokraciji)
• Razstava Direktorata za les: »Čar lesa«.
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Četrtek, 12. september 2019

STOJNICA Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, dvorana L1

Info pult 1

Ura
Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-19:00 SLOVENSKA AKREDITACIJA
Akreditacija - dodajanje vrednosti dobavnim verigam

Info pult 2

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-14:00 SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD: 
Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada

14:00-19:00 EVROPSKI POTROŠNIŠKI CENTER SLOVENIJA: 
Predstavitev centra in svetovanje

Info pult 3

Ura
Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-19:00
Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z nosilci znamke kakovosti 
Slovenia Unique Experiences:
Predstavitev ponudbe in 5-zvezdičnih doživetij

OSREDNJI DEL STOJNICE
V tem delu bo potekalo vsak dan formalno in neformalno mreženje v okviru 
poslovnega stičišča in bogat animacijski program: 

Ura Direktorat/institucija Kratek opis

9:00-14:00 SPIRIT SLOVENIJA »Podjetnost je ženskega spola«

14:00-19:00
Nosilec znamke kakovosti Slovenia 
Unique Experiences: Avantura s 
kajakom v podzemlju Pece

Postani del podzemne avanture, v 
kateri veslaš skozi zalite rove največ-
jega rudnika svinca in cinka v tem 
delu Evrope. 

17:00-18:00 “ČAJ Z MINISTROM” – pogovor ministra s podjetniki
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SAMOSTOJNI DOGODKI

Ura/dvorana Direktorat/institucija Naslov dogodka Opis

9.30–12.30
    Mala 
kongresna 
dvorana

DIREKTORAT ZA 
TURIZEM/ SLOVENSKA 
TURISTIČNA 
ORGANIZACIJA

Dvig kakovosti 
zaposlitev v 
turizmu
za zagotavljanje 
5-zvezdičnih 
doživetij

Za uresničitev zastavljenih strateških ciljev in 
vizije slovenskega turizma so zelo pomembni 
znanje, strokovnost in kakovost storitev. Zato 
bo na posvetu osrednjo pozornost namenjena 
kadrom v slovenskem turizmu, nadgradnji 
kompetenc in ustrezni motiviranosti 
zaposlenih. Svetovna turistična organizacija 
je letošnji svetovni dan turizma posvetila temi 
»Turizem in delovna mesta: Boljša prihodnost 
za vse«. Na posvetu bodo predstavljeni 
različni projekti, ki vplivajo na razvoj kadrov 
v gostinstvu in turizmu. Podrobneje se bomo 
seznanili z nastajanjem Nacionalne sheme 
certificiranja podjetij na osnovi upravljanja 
s kadri, v kratkem bomo spoznali namen  
Kompetenčnih centrov za trajnostni turizem, 
ki je bil oblikovan v letu 2019  in ugotovitve 
z izsledki Ciljno-raziskovalnega projekta 
o kompetencah v gostinstvu in turizmu. 
Predstavljen bo javni razpis MGRT za 
vodilne destinacije, kjer bodo sredstva prvič 
namenjena tudi usposabljanju zaposlenih v 
gostinsko-turističnih podjetjih in nastajanje 
master planov za turistične makroregije. 
Prav tako bomo predstavili novo nacionalno 
shemo certificiranja podjetij na osnovi 
upravljanja s kadri in druge ukrepe in 
aktivnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju s 
partnerji. 
Na dogodku bomo spregovorili tudi o 
butičnosti v turizmu , kako butičnost razume 
trg in spoznali, kako je na tem področju v 
Sloveniji, s poudarkom na kakovosti zaposlitev, 
ki so predpogoj za realizacijo 5-zvedičnih 
doživetij. Predstavljeni bodo rezultati analize 
in podane smernice za aktivacijo večje 
dodane vrednosti v slovenskem turizmu.

13.00 – 16.00
    Mala 
kongresna 
dvorana

SPIRIT Slovenija

Usposabljanje 
svetovalcev 
in referentov 
sistema SPOT 

Namen usposabljanja je predstavitev vavčer-
skega sistema s poudarkom na svetoval-
nem delu svetovalcev SPOT Svetovanje in 
informiranju referentov o državnih pomočeh 
MSP preko različnih vavčerjev. Predstavljeni 
bodo sistemi državne pomoči za podjetja na 
področju poslovne odličnosti, digitalizacije in 
prenosa lastništva. V drugem delu bodo sve-
tovalcem in referentom na voljo svetovalci iz 
FURS za vprašanja in odgovore ter identifika-
cijo birokratskih ovir za podjetja na področju, 
ki ga pokriva FURS.   

* V neposredni bližini stojnice MGRT še:
• stojnica SPOT, Slovenska poslovna točka  

(predstavitev SPOT in projektov eUprava ter STOP birokraciji)
• Razstava Direktorata za les: »Čar lesa«.
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Petek, 13. september 2019

STOJNICA Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, dvorana L1

Info pult 1

Ura
Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-14:00
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD: 
Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada

14:00-19:00 URAD ZA INTELEKTUALNO LASTNINO: 
Intelektualna lastnina – vaša konkurenčna prednost

Info pult 2

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-19:00 SLOVENSKI REGIONALNI SKLAD: 
Spodbude Slovenskega regionalnega sklada

Info pult 3

Ura
Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-19:00
Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z nosilci znamke kakovosti 
Slovenia Unique Experiences:
Predstavitev ponudbe in 5-zvezdičnih doživetij

OSREDNJI DEL STOJNICE
V tem delu bo potekalo vsak dan formalno in neformalno mreženje v okviru 
poslovnega stičišča in bogat animacijski program: 

Ura Direktorat/ institucija Kratek opis

9:00-14:00
Nosilec znamke kakovosti Slovenia 
Unique Experiences: Brko tura

3,5-urna kolesarska avantura po 
najlepših ulicah in parkih Ljubljane, 
ki vas bo spoznala z brkatimi velikani 
slovenske kulture.

14:00-19:00 SPIRIT Slovenija »Podjetnost je ženskega spola«

17:00-18:00 “ČAJ Z MINISTROM” – pogovor ministra s podjetniki
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SAMOSTOJNI DOGODKI

Ura/dvorana Direktorat/institucija Naslov dogodka Opis

10.00 – 11.00
Dvorana Celjanka

DIREKTORAT ZA 
REGIONALNI RAZVOJ

“Dogovor za 
razvoj regij«

Udeležencem dogodka 
bodo predstavljene 
aktivnosti v zvezi z 
izvajanjem instrumenta 
regionalne politike, to je 
»dogovor za razvoj regij«. 
Na začetku predstavitve 
se bomo osredotočili na 
trenutno stanje glede 
izvajanja instrumenta, ter se 
dotaknili izzivov in naporov, 
s katerimi se soočamo pri 
izvedbi le-tega.

V nadaljevanju bomo 
predstavili nekaj konkretnih 
projektov, ki se na podlagi 
tega instrumenta že izvajajo 
ter opozorili na ključne 
težave, ki smo jih zaznali 
tekom priprave vlog za 
potrditev projektov v okviru 
instrumenta.

* V neposredni bližini stojnice MGRT še:
• stojnica SPOT, Slovenska poslovna točka  

(predstavitev SPOT in projektov eUprava ter STOP birokraciji)
• Razstava Direktorata za les: »Čar lesa«.

52. MOS, 10. - 15. september 2019 11



Sobota, 14. september 2019

STOJNICA Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, dvorana L1

Info pult 1

Ura
Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-13:00
URAD RS ZA MEROSLOVJE:
Predstavitev zakonskih meril (tehtnica, etilometer in števci) in redefinicije 
mednarodnega sistema enot SI

13:00-19:00 SPIRIT- Žensko podjetništvo: Predstavitev izdelkov podjetnic 

Info pult 2

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00–13:00
URAD RS ZA MEROSLOVJE:
obiskovalci bodo imeli možnost na lidijskem kamnu preveriti ustreznost 
čistin njihovih plemenitih kovin

13:00-19:00 SPIRIT- Žensko podjetništvo: Predstavitev izdelkov podjetnic 

Info pult 3

Ura
Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-19:00
Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z nosilci znamke kakovosti 
Slovenia Unique Experiences:
Predstavitev ponudbe in 5-zvezdičnih doživetij

OSREDNJI DEL STOJNICE
V tem delu bo potekalo vsak dan formalno in neformalno mreženje v okviru 
poslovnega stičišča in bogat animacijski program: 

Ura Direktorat/institucija Kratek opis

9:00-14:00
NOORDUNG CENTER
Center vesoljskih tehnologij 
Hermana Potočnika Noordunga

Predstavitev kulturno – 
gospodarskega centra evropskih 
vesoljskih tehnologij 
(virtualna resničnost – 
medplanetarna postaja)

14:00-19:00
Nosilec znamke kakovosti Slovenia 
Unique Experiences:  
Nepozaben dan v ribogojnici Fonda

Spoznajte zgodbo o najboljši gojeni 
ribi na svetu in uživajte v njenem 
izjemnem okusu.

* V neposredni bližini stojnice MGRT še:
• stojnica SPOT, Slovenska poslovna točka  

(predstavitev SPOT in projektov eUprava ter STOP birokraciji)
• Razstava Direktorata za les: »Čar lesa«.
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Nedelja, 15. september 2019

STOJNICA Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, dvorana L1

Info pult 1

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-18:00 SPIRIT- Žensko podjetništvo: Predstavitev izdelkov podjetnic 

Info pult 2

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-18:00 SPIRIT- Žensko podjetništvo: Predstavitev izdelkov podjetnic 

Info pult 3

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-19:00
Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z nosilci znamke kakovosti 
Slovenia Unique Experiences:
Predstavitev ponudbe in 5-zvezdičnih doživetij

OSREDNJI DEL STOJNICE
V tem delu bo potekalo vsak dan formalno in neformalno mreženje v okviru 
poslovnega stičišča in bogat animacijski program: 

Ura Direktorat/institucija Kratek opis

9:00-14:00

Nosilec znamke kakovosti 
Slovenia Unique Experiences:
Velenje Underground – 
gastronomska pustolovščina 
160 metrov pod zemljo

Stopite v časovni stroj in bodite del podzemne 
avanture na eni od najdebelejših plasti 
premoga na svetu. 

14:00-18:00 SPIRIT Slovenija »Podjetnost je ženskega spola«

* V neposredni bližini stojnice MGRT še:
• stojnica SPOT, Slovenska poslovna točka  

(predstavitev SPOT in projektov eUprava ter STOP birokraciji)
• Razstava Direktorata za les: »Čar lesa«.
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Zapiski
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 33 11
E: gp.mgrt@gov.si

www.mgrt.gov.si
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