
  
  

 
 

V A B I L O  
 
 

»IZZIVI IN PRILOŽNOSTI VSTOPA NA TUJE TRGE – ITALIJA« 
 
 

petek, 31. maj 2019, ob 9. uri 
 

Obrtni dom Nova Gorica 
(Ul. Gradnikove brigade 6, Nova Gorica) 

 
 
 
 
Spoštovane obrtnice in obrtniki, podjetnice in podjetniki, 
 
izzivi vstopa na mednarodne trge vsekakor zahtevajo nova znanja in izkušnje. Ključnega 

pomena je dobro poznavanje značilnosti in posebnosti trga, na katerega se podajate, 

tamkajšnjega poslovnega okolja, kulture in obsežnega dela zakonodaje.  

 

Z namenom, da bi vam omogočili lažje osvajanje italijanskega tržišča, smo v sodelovanju 

z Gospodarskim uradom Republike Slovenije v Milanu pripravili srečanje »Izzivi in 

priložnosti vstopa na tuje trge – ITALIJA«. Povabljeni strokovnjaki na področju 

poslovanja z Italijo vam bodo predstavili trenutno gospodarsko situacijo, možnosti za 

vstop in načrtovane aktivnosti, povezane z italijanskim trgom, konkretne izkušnje podjetij 

ter ostale uporabne in zanimive informacije. 

 

Srečanje, ki ga Mestna občina Nova Gorica organizira skupaj z Območno obrtno-

podjetniško zbornico Nova Gorica, Severno Primorsko gospodarsko zbornico, Nova Gorica 

in Primorskim tehnološkim parkom, je ena izmed prvih oblik pomoči lokalnega podpornega 

okolja pri prodoru na tuje trge. V prihodnje načrtujemo več izobraževanj, pa tudi 

predstavitev našega lokalnega gospodarstva in investicijskih namer tako v okviru 

poslovnih delegacij kot tudi na mednarodnih sejemskih prireditvah. Nadalje vas bomo še 

intenzivneje podpirali tudi pri individualnih nastopih in predstavitvah na mednarodnih 

sejmih v tujini, obenem načrtujemo skupno organizacijo poslovnih in investicijskih 

konferenc v našem okolju.      

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PROGRAM 
 
 

9.00 – 9.15       Registracija udeležencev 

9.15 – 9.30       Pozdravni nagovori 

                       dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica 

                       Zoran Simčič, predsednik Območne obrtno-podjetniške         

                       zbornice Nova Gorica 

                       mag. Nevenka Volk Rožič, direktorica Severno Primorske gospodarske 

             zbornice, Nova Gorica 

9.30 – 10.00     Gospodarska situacija v Italiji 

  Zorko Pelikan, konzul – vodja Gospodarskega urada Republike Slovenije  

   v Milanu                                         

10.00 – 10.20   Podpora poslovanju slovenskih podjetij v Italiji 

                Andrej Šik, direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz 

     Trsta  

10.20 – 11.00   Kako vstopiti na italijanski trg? 

             Mateja Milost, direktorica Fimago d.o.o. Nova Gorica 

11.00 – 11.15   Najava ukrepov za spodbujanje začetnih investicij in  

                        individualnih sejemskih nastopov podjetij  

                        Tatjana Gregorčič, vodja Službe za gospodarstvo MO Nova Gorica   

11.15 – 11.30   Vprašanja in odgovori 

11.30 – 11.40   Zaključki srečanja 

11.40 – 12.30   Druženje s pogostitvijo 

 
 
 
Iz organizacijskih razlogov lepo prosimo za prijavo udeležbe, ki je brezplačna, na 
elektronski naslov: tadeja.marinic@nova-gorica.si do četrtka, 30. maja 2019.  
 
Za dodatne informacije pa lahko pokličete na tel. 05 /3350 131 (Mestna občina Nova 
Gorica) ali 05 /3306 600 (Območna-obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica) ali 05 /3306 
030 (Severno primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica). 
  
 

 
 
VLJUDNO VABLJENI! 
                                            
 
 
                                                      

 

mailto:tadeja.marinic@nova-gorica.si

