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PODJETNIŠKE INFORMACIJE 
Spoštovani, 

v tokratni izdaji Podjetniških informacij boste našli informacije o izidu letošnjih volitev v organe GZS, povabilo 
na naše, že XX. srečanje gospodarstvenikov Primorske, ki se bo 10. junija 2015 tradicionalno odvijalo v 
Tolminu in Mostu na Soči.  

V nadaljevanju boste našli povezavo do več aktualnih razpisov Slovenskega podjetniškega sklada in 
napovednik seminarjev in delavnic, ki jih bomo organizirali v jesenskem času. 

Mirjam Božič, direktorica OZ za severno Primorsko 
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 IZIDI VOLITEV GZS 2015 

Obveščamo vas, da so volitve 2015 zaključene. Člani Skupščine GZS so za predsednika GZS za naslednje 

mandatno obdobje izvolili Marjana Mačkoška. Za novega predsednika skupščine GZS je bil izvoljen Radovan 

Bolko, Kolektor Group d.o.o., za člane nadzornega odbora GZS pa mag. Vojmir Urlep, Lek d.d., mag. Danica 

Kos, Audit – IN d.o.o., Marjan Mateta, Mitol d.d., Janez Bijol, Bijol d.o.o. ter Igor Smrajec, TRINET, d.o.o.. 

Skupščina GZS je na seji ugotovila sestavo novega upravnega odbora GZS, ki ga sestavljajo novo izvoljeni 

predsedniki združenj oz. zbornic dejavnosti in območnih oz. regionalnih zbornic. Seznam je objavljen na spletni 

strani GZS http://www.gzs.si/o_gzs/vsebina/Organizacija-GZS/Upravni-odbor-GZS. Na prvi seji Upravnega 

odbora GZS v novem mandatu je bil za generalnega direktorja GZS za naslednje štiriletno obdobje, ki začne teči 

20. junija 2015, imenovan sedanji generalni direktor, mag. Samo Hribar Milič. 

Izvoljen je bil tudi novi Upravni odbor GZS OZ za severno Primorsko, katerega predsednik je Rafael Vončina, 

SGG Tolmin d.d., in podpredsedniki: Andrej Kren, FMR d.d.; David Nabergoj, Mlinotest d.d. in Sonja Šinigoj, 

SAOP d.o.o. Seznam vseh članov je objavljen na spletni strani: 

http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/vsebina/O-zbornici/Organizacija/Upravni-odbor. 

Vsem iskreno čestitamo!  

 

XX. SREČANJE GOSPODARSTVENIKOV PRIMORSKE 

 sreda, 10. junij 2015 

PROGRAM 

 Tolmin – Poljubinj 89a, HIDRIA Inštitut za avtomobilsko industrijo 

ob 11.00 uri 

 Gospodarski forum 

»Inovativnost in kreativnost – razvojna priložnost gospodarstva« 

Otvoritev foruma z uvodnima nagovoroma g. Iztoka Seljaka, predsednik Poslovodnega odbora Hidrie ter g. 

Rafaela Vončina, predsednika UO GZS Območne zbornice za severno Primorsko 

 Usmeritve regijskega gospodarstva, ga. Mirjam Božič, direktorica GZS Območne zbornice za severno 
Primorsko; 

 Nacionalni reformni program z vidika odločnejšega razvojnega zagona, g. Zdravko Počivalšek, minister 
Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo;   

 Kako pospešiti razvoj slovenske industrije? Slovenija 5.0, mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS 

 Vprašanja in odgovori. 

http://www.gzs.si/o_gzs/vsebina/Organizacija-GZS/Upravni-odbor-GZS
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/vsebina/O-zbornici/Organizacija/Upravni-odbor
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 Most na Soči – šotor 
ob 13.00 uri 

 Tradicionalno srečanje 
 Slavnostni gostje 

 Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, g. Zdravko Počivalšek 
  Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, mag. Samo Hribar Milič 

  Slavnostna podelitev priznanj 
najboljšim inovatorjem regije za leto 2014-2015. 
 Ob druženju se nam bodo predstavili sponzorji. 

 Vašo udeležbo potrdite na tel: 05/33 060 30 ali na email: nevenka.volk@gzs.si  

 
Vabljeni! 

SPONZORJI DOGODKA 
 
 

 

 

 

 

Brezplačno svetovanje na GZS OZ za severno 
Primorsko 

 

 

 
 
 

GZS OZ ZA SEVERNO PRIMORSKO NOVA GORICA, partner v okviru projektu ADRIATINN 
omogoča podjetjem  

na področju GOSPODARSKEGA PRAVA in FINANČNO/ADMINISTRATIVNIH ZADEV in 

BREZPLAČNO POMOČ pri iskanju: 

virov financiranja za razvojne in raziskovalne aktivnosti; 

potencialnih partnerjev - B2B in 

vključevanju v oblikovanje mednarodnega konzorcija in drugih priložnosti za sodelovanje. 

NAJAVA DOGODKOV 

 DOGODEK DATUM KRAJ Izvajalec/organizator 

1 
 
Praktična delavnica: Reševanje konfliktov in vodenje 
težavnih sodelavcev 

jeseni 2015 Nova Gorica  
GZS OZ za severno 

Primorsko   

2 Vrsta seminarjev na temo izboljšanja prodaje jeseni 2015 Nova Gorica 
GZS OZ za severno 

Primorsko    

3 
Praktičen seminar: Aktualne novosti in spremembe 
pri obdavčitvi fizičnih oseb 2015- tudi S.P.  

jeseni 2015 Nova Gorica 
GZS OZ za severno 

Primorsko    

OBVESTILA - POVABILA 

mailto:nevenka.volk@gzs.si
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Priznani strokovnjaki so vam na razpolago preko elektronske pošte: oz.sev-primorska@gzs.si ali 
na tel: 05 330 60 30 ali fax: 05 330 60 31 ali osebno na sedežu OZ:  

 vsak prvi ponedeljek v mesecu (razen julija in avgusta) - za področje gospodarskega prava 

 vsak prvi torek v mesecu (razen julija in avgusta) - za področje finančno/administrativnih zadev 

 vsak dan po dogovoru - brezplačna pomoč  

Priporočamo, da se predhodno prijavite s priloženo elektronsko prijavnico!  
  
VLJUDNO VABLJENI! 

  
Brezplačno svetovanje bo na razpolago za podjetja do porabe predvidenih sredstev.  
 
Projekt ADRIATinn[1], ki je delno sofinanciran iz Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007-2013, je namenjen spodbujanju razvojnih in inovativnih aktivnosti v 
malih in srednje velikih podjetjih. Tako lahko tudi vašemu, inovativno in razvojno naravnanemu podjetju,ponudi pomoč, ki jo velja izkoristiti. 
  
[1] An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competetivness and 
Technological Capacity of SMEs 
 
 

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD                                         

Več informacija na: http://www.podjetniskisklad.si/razpisi  
 
  Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada najdete naslednje aktualne razpise:  

Ciljna skupina Naziv razpisa 

Program 
mladi 

Semenski kapital - lastniški 
vstop za rast inovativnih 
podjetij v višini 200.000 
EUR (SK200) 

Odprti razpisi 
odprt do 
31.10.2015 

Program 
mladi 

Lastniško financiranje - 
Semenski kapital- 
konvertibilno posojilo za 
zagon inovativnih podjetij v 
višini 75.000 EUR (SK75) 

Odprti razpisi 
odprt do  
31. 10.2015 

Program 
mladi 

P1 TIP MLADI 2015 - 
Garancije za bančne kredite 
s subvencijo obrestne mere 
namenjene tehnološko 
inovativnim projektom 

Odprti razpisi 
odprt do  
15. 10.2015 

Program 
"MSP5+" 

P1 TIP MSP5+ 2015 - 
Garancije za bančne kredite 
s subvencijo obrestne mere 
namenjene tehnološko 
inovativnim projektom 

Odprti razpisi 
odprt do  
15. 10.2015 

Program 
mladi 

P1 MLADI 2015 - Garancije 
sklada za bančne kredite s 
subvencijo obrestne mere 

Odprti razpisi 
odprt do  
07. 10.2015 

Program 
"MSP5+" 

P1 MSP5+ 2015 - Garancije 
sklada za bančne kredite s 
subvencijo obrestne mere 

Odprti razpisi 
odprt do  
07. 10.2015 

Program 
"MSP5+" 

Lastniško financiranje - 
Naložbe tveganega in 
mezzanin kapitala preko 
družb tveganega kapitala 

Odprti razpisi 
odprt do 
 05. 08.2015 

 
 
Če ne želite več prejemati vabil na dogodke oziroma drugih sporočil GZS OZ za severno Primorsko, nam to sporočite na elektronski 
naslov oz.sev-primorska@gzs.si.  
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