
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – 
VAŠ PARTNER NA TRGU

53. MOS, Mednarodni sejem obrti in podjetnosti

15. - 19. september 2021



Spoštovani, 

v času drugega predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU, po letu in pol boja 
s covid-19, ko smo tudi zaradi pravočasnega in ustreznega ukrepanja vlade, 
predvsem pa zaradi odličnosti slovenskih podjetij, uspeli obdržati kondicijo 
našega gospodarstva, s ponosom naznanjam, da se Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo septembra, za čas 53. sejma MOS, 
ponovno seli v Celje. Smatram, da je sejem, izjemna 
priložnost, da dodatno utrdimo vezi med gospodarstvom 
in delom javnega sektorja, ki gospodarstvu omogoča lažje 
poslovanje. Partnerstvo med nami je v časih pandemije 
toliko pomembnejše, saj le skupaj lahko predvidimo 
izzive, ki nam jih ta nastavlja. 

Tudi to leto bomo razstavni prostor Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo namenili predstavitvi 
svojega dela, dela naših organov v sestavi in izvajalskih 
institucij. Predstavljali bomo ukrepe, ki jih država 
ponuja za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 
za podjetja, potencialne podjetnike, ter promocijo 
slovenskega turizma. 

V okviru našega razstavnega prostora bomo predstavljali tudi celovite podporne 
storitve Slovenske poslovne točke SPOT. V neposredni bližini razstavnega 
prostora bo potekala tudi razstava z naslovom »Čar lesa«, ki bo obiskovalce 
ozaveščala o pomenu lesa ter različnih načinih in možnostih njegove uporabe. 
Najpomembnejši novosti letošnjega leta sta segmenta razstavnega prostora, 
namenjena predstavitvi in vabilu na sejem EXPO2020, ki bo potekal od oktobra 
2021 do marca 2022 v Dubaju ter MOS turizem, kjer se bodo predstavljali projekti 
Evropske gastronomske regije 2021 – to je namreč naziv, ki ga v letošnjem letu 
upravičeno nosi Slovenija. 

Ostale aktivnosti v sklopu razstavnega prostora bodo v večini zaobsegale 
organizacijo samostojnih dogodkov, kjer bo poudarek na uspešnem ponovnem 
zagonu in okrevanju slovenskih podjetij ter zagotavljanju zelenega, digitalnega 
in odpornega gospodarstva. Z namenom naslavljanja glavne ideje letošnjega 
sejma, ki se glasi »Trajnostno v novo obdobje!« pa bomo podrobno predstavili 
tudi Načrt za okrevanje in odpornost. Ta je finančno najobsežnejši mehanizem, 
namenjen blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije 
covid-19, zelenemu in digitalnemu razvoju ter transformaciji podjetij in družbe 
kot celote. 

Cenjeni razstavljavci, obrtniki, podjetniki, obiskovalci 53. Mednarodnega sejma 
obrti in podjetnosti! Sodelovanje je temelj za graditev skupne prihodnosti, zato 
so sejmi kot je MOS, odlična priložnost, da skupaj zgradimo trdne temelje za 
lepšo prihodnost Slovenije. Kljub temu, da živimo v času pospešene digitalizacije, 
posel še vedno sklepamo z ljudmi. Se vidimo!

Zdravko Počivalšek,
minister za gospodarski razvoj in turizem
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53. MOS, 15. - 19. september 2021 3



Sreda, 15. september 2021 

STOJNICA Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, dvorana L1

Info pult 1

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-14:00 TRŽNI INŠPEKTORAT RS: 
Predstavitev inšpektorata in svetovanje

14:00-19:00 VARSTVO POTROŠNIKOV: 
Potrošnik ima vedno prav! Ali res?

Info pult 2

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-14:00 SOLVIT: 
Predstavitev mreže za neformalno pomoč podjetjem pri čezmejnih sporih 

14:00-19:00 SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO: 
Predstavitev dela Slovenskega inštituta za standardizacijo

Info pult 3

Ura Direktorat/institucija:tematika

9:00-19:00 SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA v sodelovanju z destinacijami, 
ki so izpolnile gastronomski modul Zelene sheme slovenskega turizma.

OSREDNJI DEL STOJNICE
V tem delu bo poteka vsak dan formalno in neformalno mreženje v 
okviru poslovnega stičišča in bogat animacijski program: 

Ura Direktorat/institucija Kratek opis

ODPRTJE STOJNICE IN RAZSTAVE »ČAR LESA«

9:00-19:00
NOORDUNG CENTER
Center vesoljskih tehnologij 
Hermana Potočnika Noordunga

Interaktivni pogovor z humanoidno 
robotko Vito.

14:00-19:00 DESTINACIJA BELA KRAJINA

Okusi Bele krajine predstavljajo 
tradicionalne jedi v moderni preobleki, 
gostinci pa jih predstavijo ob vikendih 
v juliju in v novembru. “Od tradicije do 
kulinaričnega doživetja” je dogodek, ki 
združuje gostince vključene v projekt 
Okusi Bele krajine. V nastajanju so tudi 
nova gastronomska doživetja, ki bodo 
še popestrila turistično ponudbo na 
destinaciji.

SAMOSTOJNI DOGODKI

Ura dvorana Direktorat/ institucija Naslov dogodka Opis

9:00-14:00
Velika dvorana v L1

(dogodek bo potekal v 
živo in preko spleta)

MINISTRSTVO ZA 
GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN 
TEHNOLOGIJO / 
JAVNA AGENCIJA 
SPIRIT  SLOVENIJA

Interno 
usposabljanje 
svetovalcev in 
referentov točk 
SPOT Svetovanje 
in SPOT 
Registracija

Redno letno usposabljanje in 
srečanje referentov in svetovalcev 
točk SPOT Svetovanje in SPOT 
Registracija (organizator Javna 
agencija SPIRIT Slovenija).

* v neposredni bližini stojnice Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo še:
• stojnica SPOT, Slovenska poslovna točka, 
• razstava »Čar lesa«,
• stojnica promocije EXPO.

• HALA C: Predstavitev nacionalne kulinarike z naslovom »Trajnostna gastronomija« v sodelovanju 
s Sekcijo za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) v luči naziva 
Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021.
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Četrtek, 16. september 2021

STOJNICA Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, dvorana L1

Info pult 1

Ura
Direktorat/institucija:
tematika

9:00-19:00 JAVNA AGENCIJA SPIRIT SLOVENIJA: 
Spodbude podjetjem za uspešno poslovanje in nastopanje na tujih trgih

Info pult 2

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-14:00 URAD ZA INTELEKTUALNO LASTNINO: 
Intelektualna lastnina – vaša konkurenčna prednost

14:00-19:00 SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD: 
Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada 

Info pult 3

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-19:00 SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA v sodelovanju z destinacijami, 
ki so izpolnile gastronomski modul Zelene sheme slovenskega turizma.

OSREDNJI DEL STOJNICE
V tem delu bo potekalo vsak dan formalno in neformalno mreženje v okviru 
poslovnega stičišča in bogat animacijski program: 

Ura Direktorat/institucija Kratek opis

9:00-14:00 DESTINACIJA MIREN KRAS

Miren Kras združuje najboljše iz dveh 
svetov, Krasa in Vipavske doline. 
Svežina burje in moč zdravilnih zelišč, 
pristni okusi teritorija ter vznemirljive 
zgodbe ljudi na prepihu.

14:00-19:00 DESTINACIJA CELJE

Obišči Celje, Pridi špilat grofe – 
animacija obiskovalcev z vitezom/
dvorno damo in degustacijo 
srednjeveške kulinarike.

9:00-19:00
NOORDUNG CENTER
Center vesoljskih tehnologij 
Hermana Potočnika Noordunga

Simulator letenja VR Electra, ki 
omogoča doživetje pristne izkušnje 
opazovanja površja planeta Zemlje 
in letenja v virtualni tridimenzionalni 
resničnosti. Doživeli boste občutek 
letenja kot s pravim letalom. Opazujete 
lahko gore, jezera in morja ali pa naš 
planet Zemljo z višine vsaj 80 km 
ter se za trenutek počutite kot pravi 
pilot oziroma astronavt. Novost je 
nadgradnja reliefa Slovenije z orto-foto 
posnetki, kar omogoča realistično 
opazovanje pokrajine čez celotno 
Slovenijo.

SAMOSTOJNI DOGODKI

Ura/dvorana Direktorat/institucija Naslov dogodka Opis

10:30 – 12:00 
Velika dvorana 
v L1

(dogodek bo 
potekal v živo in 
preko spleta)

DIREKTORAT ZA LESARSTVO
Aktualni projekti 
na področju 
lesarstva

Dogodek bo zajemal predavanji o 
oblikovanju v lesarstvu in aktualnimi 
stališči EU na področju podnebnih 
sprememb s poudarkom na uporabi 
lesa ter predstavitve projektov 
študentov Višje strokovne šole - 
Lesarske šole Maribor (predstavitev 
celotnega poteka projektnega dela 
- oblikovanje, načrtovanje, izdelava 
in promocija, skupaj s predstavitvijo 
izdelkov, ki so jih izdelali).

11:00 – 14:00
Mala kongresna 
dvorana

(dogodek bo 
potekal v živo in 
preko spleta)

DIREKTORAT ZA TURIZEM 
IN 
SLOVENSKA TURISTIČNA 
ORGANIZACIJA

Slovenski turizem 
po soočenju 
s pandemijo 
Covid-19

Na dogodku bomo deležnikom 
turizma s strani Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo 
in Slovenske turistične organizacije 
predstavili doslej sprejete ukrepe 
za pomoč gostinstvu in turizmu ter 
ukrepe v pripravi. Prav tako bomo 
predstavili aktualne in načrtovane 
javne razpise s področja turizma. 
Posebno pozornost bomo namenili 
digitalizaciji kulturne dediščine v 
vodilnih turističnih destinacijah. 
Pogovarjali se bomo o Sloveniji kot 
zeleni gastronomski destinaciji ter 
javnost seznanili z ugotovitvami 
evalvacije Strategije trajnostne rasti 
slovenskega turizma 2017-2021.

* v neposredni bližini stojnice Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo še:
• stojnica SPOT, Slovenska poslovna točka, 
• razstava »Čar lesa«,
• stojnica promocije EXPO.

• HALA C: Predstavitev nacionalne kulinarike z naslovom »Trajnostna 
gastronomija« v sodelovanju s Sekcijo za gostinstvo in turizem pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije (OZS) v luči naziva Slovenija – Evropska 
gastronomska regija 2021.
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Petek, 17. september 2021

STOJNICA Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, dvorana L1

Info pult 1

Ura
Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-14:00 SLOVENSKI REGIONALNI SKLAD: 
Spodbude Slovenskega regionalnega sklada

14:00-19:00 SLOVENSKA AKREDITACIJA:
Podpiramo izvajanje ciljev trajnostnega razvoja 

Info pult 2

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-14:00 SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD: 
Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada

14:00-19:00
URAD RS ZA MEROSLOVJE: 
Predstavitev zakonskih meril in področja plemenitih kovin. Predstavitev 
mednarodnega sistema merskih enot SI in pomena meritev v našem 
življenju.

Info pult 3

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-19:00 SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA v sodelovanju z destinacijami, 
ki so izpolnile gastronomski modul Zelene sheme slovenskega turizma.

OSREDNJI DEL STOJNICE
V tem delu bo potekalo vsak dan formalno in neformalno mreženje v okviru 
poslovnega stičišča in bogat animacijski program: 

Ura Direktorat/institucija Kratek opis

9:00-19:00 DESTINACIJA VIPAVA

Postani Vinar za en dan – doživetje, 
kjer si obiskovalci pripravijo in 
okušajo svoje vino ob razlagi in 
podpori vinarja.

9:00-19:00
NOORDUNG CENTER
Center vesoljskih tehnologij 
Hermana Potočnika Noordunga

Simulator letenja VR Electra, ki 
omogoča doživetje pristne izkušnje 
opazovanja površja planeta Zemlje 
in letenja v virtualni tridimenzionalni 
resničnosti. Doživeli boste občutek 
letenja kot s pravim letalom. Opazu-
jete lahko gore, jezera in morja ali pa 
naš planet Zemljo z višine vsaj 80 
km ter se za trenutek počutite kot 
pravi pilot oziroma astronavt. Novost 
je nadgradnja reliefa Slovenije z 
orto-foto posnetki, kar omogoča 
realistično opazovanje pokrajine čez 
celotno Slovenijo.

SAMOSTOJNI DOGODKI

Ura/dvorana Direktorat/institucija Naslov dogodka Opis

10:00 – 13:00
Mala kongresna 
dvorana

(dogodek bo 
potekal v živo in 
preko spleta)

SLUŽBA ZA RAZVOJNA 
SREDSTVA

Predstavitev 
Načrta za 
okrevanje in 
odpornost 

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) 
je podlaga za koriščenje razpoložljivih 
sredstev iz Sklada za okrevanje in 
odpornost (RRF). Gre za finančno 
najobsežnejši mehanizem iz naslova 
evropskega svežnja za okrevanje in 
odpornost in je namenjen blaženju 
negativnih gospodarskih in socialnih 
učinkov epidemije Covida-19, predvsem 
pa nadaljnemu zelenemu in digitalnemu 
razvoju ter transformacij podjeti in 
družbe. V okviru predstavitve NOO 
bo predstavljena vsebina in časovnica 
ukrepov. 

* v neposredni bližini stojnice Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo še:
• stojnica SPOT, Slovenska poslovna točka, 
• razstava »Čar lesa«,
• stojnica promocije EXPO.

• HALA C: Predstavitev nacionalne kulinarike z naslovom »Trajnostna 
gastronomija« v sodelovanju s Sekcijo za gostinstvo in turizem pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije (OZS) v luči naziva Slovenija – Evropska 
gastronomska regija 2021.
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Sobota, 18. september 2021

STOJNICA Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, dvorana L1

Info pult 1

Ura
Direktorat/institucija: 
tematika

10:00-15:00 VARSTVO POTROŠNIKOV: 
Potrošnik ima vedno prav! Ali res?

Info pult 2

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-19:00 SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA v sodelovanju z destinacijami, 
ki so izpolnile gastronomski modul Zelene sheme slovenskega turizma.

OSREDNJI DEL STOJNICE
V tem delu bo potekalo vsak dan formalno in neformalno mreženje v okviru 
poslovnega stičišča in bogat animacijski program: 

Ura Direktorat/ institucija Kratek opis

9:00-14:00
DESTINACIJA VIPAVSKA DOLINA 

Vipavska dolina – okusi rajske doline 
in predstavitev doživetja Zakladi 
gradu Rihemberk.

14:00-19:00 DESTINACIJA LAŠKO

Predstavitev butičnega 
gastronomskega doživetja 
HoneyBrew Laško Tour, ki temelji 
na zgodbah termalne vode, piva 
in medu ter vključuje ponudnike 
blagovne znamke Okusiti Laško.

Nedelja, 19. september 2021

STOJNICA Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, dvorana L1

Info pult 1

Ura
Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-17:00 TRŽNI INŠPEKTORAT RS: 
Predstavitev inšpektorata in svetovanje

Info pult 2

Ura Direktorat/institucija: 
tematika

9:00-17:00 SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA v sodelovanju z destinacijami, 
ki so izpolnile gastronomski modul Zelene sheme slovenskega turizma.

OSREDNJI DEL STOJNICE
V tem delu bo potekalo vsak dan formalno in neformalno mreženje v okviru 
poslovnega stičišča in bogat animacijski program: 

Ura Direktorat/ institucija Kratek opis

9:00-17:00
NOORDUNG CENTER
Center vesoljskih tehnologij 
Hermana Potočnika Noordunga

Predstavitev centra evropskih 
vesoljskih tehnologij Hermana 
Potočnika Noordunga
(virtualna resničnost – 
medplanetarna postaja).

* v neposredni bližini stojnice Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo še:
• stojnica SPOT, Slovenska poslovna točka, 
• razstava »Čar lesa«,
• stojnica promocije EXPO.

• HALA C: Predstavitev nacionalne kulinarike z naslovom »Trajnostna 
gastronomija« v sodelovanju s Sekcijo za gostinstvo in turizem pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije (OZS) v luči naziva Slovenija – Evropska 
gastronomska regija 2021.

* v neposredni bližini stojnice Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo še:
• stojnica SPOT, Slovenska poslovna točka, 
• razstava »Čar lesa«,
• stojnica promocije EXPO.

• HALA C: Predstavitev nacionalne kulinarike z naslovom »Trajnostna gastronomija« v sodelovanju 
s Sekcijo za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) v luči naziva 
Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021.
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Zapiski
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Zapiski
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 33 11
E: gp.mgrt@gov.si

www.mgrt.gov.si
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