
 

 

 

 

 

 
 
 

Vladno gospodarska delegacija v  
ZDRUŽENE ARABSKE EMIRATE 

Dubaj, 20.-23. september 2016 
 
Spoštovani! 
 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja in 
turizma (SPIRIT) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenska 
turistična organizacija (STO) v sodelovanju z GZS organizirajo obisk slovenskih podjetij v 
vladno gospodarski delegaciji v Združene arabske emirate, v času od 20. do 23. septembra 
2016. Obisk je organiziran ob priložnosti uradnega obiska ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška na slovenskem poslovnem in 
investicijskem forumu ter slovenskem večeru I Feel Slovenia v Dubaju.  
 
Udeležba v delegaciji je namenjena slovenskim podjetjem s področij 

� informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), 
� energetike, 
� elektro industrije, 
� notranje opreme in oblikovanja, 
� prehrambene industrije, 
� turizma, 

za katera bomo v okviru obiska pripravili spodaj navedeni program obiska. 
 

OKVIRNI PROGRAM OBISKA  

Torek, 20. september 2016  
 Prihod v Dubaj (zvečer). Skupinski avtobusni transfer letališče – hotel. 
Sreda, 21. september 2016  
 Slovenski večer »I Feel Slovenia«. 
Četrtek, 22. september 2016  
 Poslovna in investicijska konferenca z B2B srečanji.  

Predstavitev projekta Expo 2020 Dubaj in možnosti sodelovanja 
slovenskih podjetij  

Petek, 23. september 2016 / Nedelja, 25. september 2016 
 Skupinski avtobusni hotel – letališče. Povratek v Benetke (23/09) / 

Povratek v Zagreb (25/09). 
 

OKVIRNI STROŠKI OBISKA 
GZS kotizacija za udeležbo v delegaciji znaša 300,00 EUR na osebo (DDV je vključen v ceno). 
Udeleženci za kotizacijo prejmejo organizacijsko podporo pri pripravi in izvedbi obiska ter 
organizacijo poslovnih srečanj. Kotizacijo nakažete na GZS TRR pri NLB 02924-0017841495, 
sklic 1510 – 5263 s pripisom »Gospodarska delegacija ZAE« ob potrditvi udeležbe. 
  



 

 

 

 
Informativni stroški potovalnega aranžmaja, ki jih krijete udeleženci sami neposredno 
izbranemu organizatorju potovalnega aranžmaja, vključujejo povratno letalsko vozovnico v 
ekonomskem razredu in transferje, kot navedeno spodaj, 3 oziroma 5 namestitev v 
enoposteljni sobi v izbranem hotelu 5* in veljajo na dan objave vabila, ob predpostavki 
minimalno 18 naročnikov potovalnega aranžmaja ter znašajo, kot navedeno v paketu I. ali 
II. 
 
Paket I.: s prevoznikom Emirates iz Benetk, 3x namestitev, transferji Ljubljana-

Benetke-Ljubljana, Dubaj letališče-hotel-letališče za 1.146,00 EUR. 
20/09 Benetke – Dubaj 15:35 – 23:35. 

23/09 Dubaj – Benetke 09:15 – 13:35. 
 
Paket II.:  s prevoznikom Fly Dubaj iz Zagreba, 5x namestitev, transferji Dubaj 

letališče-hotel-letališče za 1.148,00 EUR. 
20/09 Zagreb – Dubaj 13:50 – 21:25. 
25/09 Dubaj – Zagreb 09:00 – 13:00. 

 
Potovalni aranžma lahko uredite neposredno preko turistične agencije HRG Slovenia, Nada 
Balažic, Office Manager, T: 01/4233 636, E nada.balazic@si.hrgworldwide.com. 
 

PRIJAVA IN DODATNE INFORMACIJE 
Udeležbo v delegaciji potrdite z natančno izpolnjenim prijavnim obrazcem in potrdilom o 
plačilu kotizacije, ki ju sočasno pošljite po e-pošti na naslov: natasa.turk@gzs.si najkasneje 
do 12. junija 2016. Prijava je veljavna ob predložitvi potrdila o plačilu kotizacije. Prosimo za 
wordovo in pdf različico prijavnega obrazca. Vsebina prijavnega obrazca bo osnova za 
urejanje B2B srečanj, zato vas vljudno prosimo, da ga izpolnite z vso skrbnostjo. Za morebitno 
odpoved udeležbe v delegaciji, zaradi že nastalih organizacijskih stroškov, kotizacije ne 
vračamo. 
 
GZS je za udeležence delegacije pripravila posebno ponudbo priročnika »Kako uspešno 
poslovati na Bližnjem vzhodu«, ki nudi uporabne informacije za vsakogar, ki se podaja na trg 
Združenih arabskih emiratov in držav v regiji, po ceni 50,00 EUR, ki velja do 19. septembra 
2016. Priročnik lahko naročite preko e pošte na CEMP@gzs.si s pripisom »Vladno-
gospodarska delegacija v ZAE 2016«. 
 
Za dodatna informacije smo vam na razpolago na GZS, Nataša Turk, T 01/58 98 152, E 
natasa.turk@gzs.si. 

 
Vljudno vabljeni! 
 

 
 
Priloga:  Prijavni obrazec 

 

 

 

Ljubljana, 2. junij 2016 


