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Vsebina:
1. Volitve GZS 2011 – predsedniški kandidati
2. Podpisujemo pismo podpore za Projekt Go International – akcija!
3. Vladno-gospodarska delegacija iz Lombardije

1. Volitve GZS 2011 – predsedniški kandidati
04. maja 2011 se je iztekel rok za vložitev kandidatur za predsednika GZS. Prispele so tri
kandidature za predsednika oz. predsednico GZS za naslednje dvoletno mandatno obdobje. Vse
prejete kandidature izpolnjujejo pogoje, določene v Statutu GZS in Pravilniku o volitvah organov
GZS.
Kandidati so:
•

Mag. Stojan BINDER, direktor SINET d.o.o.

•

Mirko POŽAR, direktor MIPO d.o.o.

•

Dr. Mariana REBERNIK, direktorica ATOTECH SLOVENIJA d.d.

Življenjepisi kandidatov bodo
http://www.gzs.si/slo/54280.

objavljeni

na

Gospodarskem

portalu

na

naslovu

Kandidati bodo pripravili svoj program oz. vizijo delovanja GZS, ki bo članicam in članom
skupščine posredovana tako, da se bodo lahko pred volitvami z njo seznanili. Svoj pogled na
nadaljnji razvoj GZS bodo predstavili na volilni Skupščini GZS, v sredo, 25. maja. Na sami seji bo
po pravilniku možna tudi razširitev liste kandidatov, če bo novega kandidata z njegovim
soglasjem predlagalo vsaj deset članov skupščine.
Novi predsednik GZS bo 25. maja na Skupščini GZS izvoljen za obdobje dveh let. Po preteku tega
mandata bo lahko ponovno izvoljen za predsednika GZS.

2. Pismo podpore za projekt Go International
Upravni odbor GZS je na svoji 19. seji, 27. januarja 2011 obravnaval in potrdil projekt Go
International, ki je predvsem namenjen povečanju prisotnosti slovenskega gospodarstva
na tujih trgih. Ob primerni razvojni politiki, podpori ter pravih ukrepih, lahko dvignemo raven
izvoza, zagotovimo večjo konkurenčnost in stabilnost poslovanja ter boljšo socialno strukturo.

S tem želimo doseči dvig števila izvoznikov, dvig vrednosti in dobička slovenskega
izvoza, krepitev prisotnosti na obstoječih, tradicionalnih trgih, osvajanje in pozicioniranje podjetij
na novih trgih, krepitev prepoznavnosti slovenskega gospodarstva in blagovne znamke Made in
Slovenia
Tako smo pripravili PISMO PODPORE programu Go International Slovenija ter vsebinski letak, s
katerim želimo spodbuditi čim večje število gospodarstvenikov, da podprete naša skupna
prizadevanja. Pismo podpore smo objavili v poslovnem tedniku in na naših spletnih straneh
http://www.gzs.si/slo/storitve/mednarodno_poslovanje/go_international/53825?pt=1311.
Pisma podpora zbiramo tudi v kabinetu generalnega direktorja.
V primeru, da potrebujete še dodatne informacije, se lahko obrnete na; ales.cantarutti@gzs.si,
tel.: 01/58 98 162.

3. Vladno-gospodarska delegacija iz Lombardije
V četrtek 19. maja prihaja v Slovenijo vladno-gospodarska delegacija iz Lombardije. Po uvodnem
italijansko-slovenskem poslovnem forumu, ki se bo začel ob 13.30, bomo na GZS organizirali B2B
sestanke od 16.00 ure dalje po vnaprej pripravljenem urniku. V četrtek ali petek dopoldan pa je
po dogovoru možen tudi osebni obisk izbranega italijanskega podjetja v vašem podjetju.
Vabimo vas, da se udeležite individualnih srečanj z italijanskimi podjetji. Dodatne informacije,
uradno vabilo, program foruma in spiski do sedaj prijavljenih italijanskih podjetij ter njihove
predstavitve so objavljeni na naslovu http://www.gzs.si/slo/storitve/54270, za dodatne
informacije in vprašanja pa pokličite Mojco Osojnik, tel.: 01 58 98 101, mojca.osojnik@gzs.si.

Udeležba je brezplačna. Udeleženci bodo prejeli tudi publikacijo Poslovati v Italiji.
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