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POVEZANI USTVARJAMO ODLIČNOST  
Laško, 31. marec 2023

Vabimo vas na poslovno srečanje kmetijskih in živilskih podjetij, ki delujete na območju Vzhodne kohezijske regije in ste člani GZS Zbornice 
kmetijskih in živilskih podjetij ali regionalnih zbornic, ki sodijo v vzhodno kohezijsko regijo. Predsedniki uprav in direktorji podjetij skupaj z vodst-
venimi ekipami se bomo srečali
v petek, 31. marca 2023 s pričetkom ob 10.00 uri na lokaciji Hotela Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6, Laško.
Želimo se bolje spoznati, krepiti medsebojne odnose in graditi skupno sodelovanje s ciljem večje konkurenčnosti in produktivnosti. 
Vljudno vabljeni, da na dogodek povabite tudi svoje sodelavce. Skupaj lahko premikamo meje in ustvarjamo vsebine, ki bodo koristne vsem.

Lepo vas pozdravljamo.

dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tomaž Benčina, direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje 
Darko Gorišek, direktor GZS Posavske gospodarske zbornice Krško Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice
Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Rok Plankelj, direktor Savinjsko Šaleške gospodarske zbornice
mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice Katja Pokeržnik, direktorica Koroške gospodarske zbornice 
Tjaša Polc, direktorica GZS Zasavske gospodarske zbornice mag. Boštjan Požar, direktor GZS Regionalne zbornice Postojna



Dnevni red srečanja:
10.00 – 10.30 Uvodni pozdrav in predstavitev ključnih izzivov živilsko predelovalnih podjetij in vzhodne  
 kohezijske regije
10.30 – 10.45  Poslovno okolje v letu 2023 in viri financiranja  
 Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport
10.45 – 11.00  Predstavitev aktivnosti MKGP in intervencij v novem programskem obdobju  
 Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11.00– 11.15  Kohezijska politika in ukrepi v letu 2023  
 dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj
11.15 – 11.45  Kaj storiti za večjo konkurenčnost in produktivnost podjetij ali kako slediti šampionom? 
 dr. Peter Wostner, Urad za makroekonomske analize in razvoj 
11.45 – 13.00  Pogovor z regijskimi šampioni in predstavniki ministrstev o razvoju in sodelovanju podjetij  
 v regijah  
 Voditelj Goran Novković
13.00 – 14.00 Pogostitev in druženje z udeleženci




