
 

   

Zbornica osrednjeslovenske regije 

Dimičeva 91000 Ljubljana T: (01) 58 98 174 F: (01) 43 13 040oz.ljubljana@gzs.siwww.ozljubljana.si 

 

 

Letošnje prvo JJJUUUTTTRRROOO   NNNAAA   ZZZBBBOOORRRNNNIIICCCIII  v organizaciji GZS Zbornice osrednjeslovenske 

regije in Kluba slovensko izraelskih podjetij. Tokrat se bomo pogovorili s slovensko veleposlanico v Izraelu 

gospo Alenko Suhadolnik.  

 

Vabljeni v petek, 9. januarja 2015, ob 9.00 

na Gospodarski zbornici Slovenije, 

dvorana B, 1. nadstropje, Dimičeva 13, v Ljubljani 

Naša gostja bo veleposlanica Republike Slovenije v Izraelu, gospa Alenka Suhadolnik, ki bo v svojem 

nagovoru predstavila priložnosti za nove gospodarske povezave in sodelovanja med Slovenijo in 
Izraelom in vlogo slovenskega veleposlaništva pri tem. 

Program: 

1. Dobrodošlica v imenu GZS Zbornica osrednjeslovenske regije – Marta Turk, predsednica 
2. Priložnosti za nove gospodarske povezave in sodelovanja med Slovenijo in Izraelom -  

Alenka Suhadolnik, veleposlanica 
3. Razprava in vprašanja udeležencev 

Dogodek bo predvidoma trajal do 11. ure. 

Udeležba je brezplačna. 

PRIJAVE: Prosimo, izpolnite priloženo prijavnico. Število udeležencev v skupini je omejeno, zato prijave 

sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do 8.1.2015. Prijave lahko pošljete na elektronski naslov 

mojca.pavlic@gzs.si . 

 

Ljubljana, 6.1.2015                           

GZS Zbornica osrednjeslovenske regije 
Marta Turk, predsednica UO ZOR 
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PRIJAVNICA  

JUTRO NA ZBORNICI  
SSSRRREEEČČČAAANNNJJJEEE   SSS   SSSLLLOOOVVVEEENNNSSSKKKOOO   VVVEEELLLEEEPPPOOOSSSLLLAAANNNIIICCCOOO   VVV   IIIZZZRRRAAAEEELLLUUU   

 

Potrjujem udeležbo v petek, 9.1.2015 ob 9.00 

Ime, priimek:  

Delovno mesto: 

Podjetje: 

 

Naslov: 

Matična številka podjetja:  

Telefon: Faks:  

E-naslov:  

Spletna stran: 

Vprašanje, ki ga želite zastaviti predavatelju: 

Udeležba je brezplačna. 

Zaradi boljše organizacije vas prosimo za pisno prijavo najkasneje do 8.1.2015 na e-naslov 
mojca.pavlic@gzs.si  . 

Potrditev vaše prijave boste prejeli po elektronski pošti. 

 
Dovoljujem, da Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) uporablja moje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov samo za 
namene neposrednega trženja. Seznanjen(a) sem, da lahko zahtevam, da GZS preneha uporabljati moje osebne podatke za 
namene neposrednega trženja. GZS osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega 
soglasja posameznika. 
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