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Zbor članov 2023 in Dan odprtih vrat GZS ZISS:  

 
ISKANJE SISTEMSKIH REŠITEV ZA INDUSTRIJO SEJMOV IN SREČANJ 

 
 
Vabimo vas na Zbor članov Zbornice industrije sejmov in srečanj 2023 z nazivom iskanje 
sistemskih rešitev za industrijo sejmov in srečanj, kjer bomo predstavili dosedanje delo 
ZISS ter oblikovali načrte za prihajajoče leto. Na Zboru članov bomo organizirali tudi dva 
dialoga na temo okrevanja industrije sejmov in srečanj v popandemskem obdobju. Srečanje je 
tokrat odprto tudi za podjetja in posameznike, ki želijo izvedeti več o našem delovanju. 
 
 
Datum: 23. 11. 2022 med 15. in 17. uro 
 
Lokacija: Dvorana A, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana 
 
 
PROGRAM: 
 
1. Uvodni pozdravi in predstavitev izzivov »Industrije sejmov in srečanj“ – Predsednik UO 
GZS ZISS – mag. Iztok Bricl (Gospodarsko razstavišče) 
 
2. Gosta zbora članov GZS ZISS:  
Minister Matjaž Han, Minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  
dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji  
 
3. Dialog 1: Program reform in naložb, s katerimi EU ublažuje gospodarske posledice 
pandemije: priložnosti za industrijo sejmov in srečanj 
 
Načrt za okrevanje in odpornost (NOO); program reform in naložb, s katerimi želi EU ublažiti 
gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19: priložnosti za industrijo sejmov in 
srečanj. Kakšne programe prinaša za Slovenijo in kdaj lahko pričakujemo okrevanje naše 
industrije? Kakšni so primeri dobrih praks držav EU pri sistemskem naslavljanju posledic 
epidemije?  
 
ga. Sibil Klančar, v. d. generalne direktorice Direktorata za razvojna sredstva, MGRT 
 
4. Dialog 2: Kako do finančnih sredstev po pandemiji? 
 
Finančne priložnosti za odpravo posledic epidemije v industriji sejmov in srečanj bomo 
predstavili skozi konkretne ukrepe, ki se pripravljajo v obdobju 2023-27 in že odprte razpise, ki 
so na voljo v letu 2022.  
 
ga. Nina Vrabelj, Strateški razvoj, Gospodarska zbornica Slovenije  
 
5. UO GZS ZISS in Delovne skupine GZS ZISS – predstavitev dosedanjega dela in poziv k 
sodelovanju 
 
6. Razprava in predlogi 
 
Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku. 
 
Za udeležbo je potrebna prijava na ziss@gzs.si  
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Udeležba na dogodku je odprta tako za člane, kot nečlane GZS ZISS, ki se želijo bolje seznaniti 
z našim delom. 
 
 
Lep pozdrav, 
Zbornica industrije sejmov in srečanj 


