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OBISK GOSPODARSKE DELEGACIJE IZ KRALJEVA  

VABILO na poslovno sre čanje, 
 ki bo 

 
v PETEK, dne 27. novembra 2014 ob 10.00 uri v prost orih GZS Obmo čne 

zbornice za severno Primorsko, Sedejeva 2a v Novi G orici  

V prizadevanjih za vzpostavitev tesnejšega gospodar skega sodelovanja med državama 
bosta GZS Obmo čna zbornica za severno Primorsko in Mestna ob čina Nova Gorica 
gostila predsednika Regionalne gospodarske zbornice  iz Kraljeva z manjšo gospodarsko 
delegacijo.  

Ob težkih gospodarskih razmerah tako v Srbiji kot v Sloveniji je sicer poslovanje utečeno, a 
vendarle še obstajajo možnosti za nove posle. S predstavniki delegacije iz regije Kraljevo, se 
bomo tako pogovarjali o izkušnjah in načinih poslovanja s Srbijo ter konkretnih priložnostih za 
sodelovanje med Slovenijo in Srbijo. 

Program:  

10.00 - 10.10 

Uvodni pozdravni nagovori   
Mirjam Božič, direktorica GZS Območne zbornice za severno Primorsko 
Petrašin Jakovljević, predsednik Regionalne gospodarske zbornice 
Kraljevo  

10.10 – 10.45 
 
 

Predstavitev poslovnega okolja, posameznih sektorjev  in priložnosti 
za krepitev gospodarskega sodelovanja med državama  
Zvonko Tufegdžić, generalni sekretar Zbornice 

10.45 – 11.00 

Predstavitev slovenskega poslovnega okolja s povdark om Goriške 
regije – 
Mirjam Božič, direktorica GZS Območne zbornice za severno Primorsko 
Matej Rogelj, namestnik direktorja za internacionalizacijo na GZS 

11.00 – 11.15 
Primer dobrih praks – SAOP d.o.o. Šempeter pri Gorici  
Sonja Šinigoj, direktorica 

11.15 – 11.20 Podpis zborni čnega Sporazuma o sodelovanju 

11.20 – 12.30 Individualni poslovni pogovori*  

12.30  Pogostitev 

Prijavnica 

Poslovna konferenca z B2B razgovori, Nova Gorica, 28.11.2014 

Podjetje_________________________________________Dejavnost____________________ 

Ime in priimek udeleženca__________________________mail_________________________ 

Navedite številko podjetja s katerim želite imeti razgovore________________________ 

* Seznam predstavnikov podjetij iz regije Kraljevo prilagamo, udeležba je brezplačna. 

Prijava:  prijave sprejemamo na e-pošto: nevenka.volk@gzs.si ali po faksu 33 060 31 do 
četrtka 27. 11. 2014 . 

Vljudno vabljeni!         


