PROGRAM STROKOVNIH
POSVETOV IN AKTIVNOSTI
NA RAZSTAVNEM PROSTORU
54. MOS CELJSKI SEJEM

SPOŠTOVANI RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVLJAVKE,
DRAGI OBISKOVALCI IN OBISKOVALKE MEDNARODNEGA OBRTNEGA SEJMA 2022!
Podjetništvo je gonilo gospodarskega razvoja. Vsako podjetje, ne
glede na velikost, je pomemben generator rasti slovenskega gospodarstva in s tem prispeva k boljši skupni prihodnosti. Slovenski
obrtniki, mikro, majhna in srednje velika podjetja predstavljajo kar
99 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji, zaposlujejo skoraj 70 odstotkov vseh delavcev v slovenskih podjetjih in ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij.
Živimo v času hitrih globalnih sprememb in relativno nepredvidljivih družbenih in gospodarskih okoliščinah. V zadnjih dveh letih se je cel svet moral prilagoditi zdravstveni krizi. K temu se je
pridružila še vojna v Ukrajini, merjenje moči svetovnih velesil ter
posledično povečevanje cen energentov, pomanjkanje nekaterih
surovin ter splošna negotovost glede gospodarskih gibanj v prihodnje. Vse to je dodatno poglobilo težave, še posebej v globalnih
dobavnih verigah, Slovenija pa je od tega globalnega okolja - če si
priznamo ali ne - precej odvisna.
Vse to kaže, da mora biti država pripravljena na te zunanje šoke. V Vladi Republike Slovenije smo se
nemudoma odzvali in pričeli s pripravo ukrepov, v prvi vrsti namenjenih omejitvi energetske in prehranske
draginje. Na drugačen način smo regulirali cene naftnih derivatov, kar se je hitro odrazilo v pocenitvi pogonskih goriv zunaj avtocest in manjši potencialni obremenitvi državnega proračuna. Omejili smo najvišje
cene električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce in sprejeli različne ukrepe za blažitev
prehranske draginje, kot so pomoč kmetom v obliki subvencij v višini 22 milijonov evrov, odkup domače
pšenice in redno spremljanje cen košarice petnajstih dobrin.
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se močno zavedamo svoje vloge pri ustvarjanju
predvidljivega, stabilnega in razvojno naravnanega poslovnega okolja. A še bolj pomembno vlogo imamo
v času krize. Na ministrstvu intenzivno pripravljamo nabor ukrepov, ki jih bomo aktivirali ob morebitnem
poslabšanju gospodarskih razmer oz. energetske krize. Prvi izmed njih je Zakon o pomoči gospodarstvu
zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina. 40 milijonov evrov pomoči bomo namenili
podjetjem, ki so jih prizadele nadpovprečne cene obeh energentov, kar vključuje tudi mala in srednje
velika podjetja. S pomočjo želimo ohraniti konkurenčnost, zaposlenost in razvojno sposobnost našega
gospodarstva. Vse te ukrepe pripravljamo v tesnem sodelovanju s predstavniki gospodarstva in socialnimi
partnerji – le tako bomo najbolj učinkovito naslovili različne možne situacije in scenarije.
Poleg krize pa ne smemo pozabiti nujnost prehoda v zeleno in digitalno gospodarstvo. Zavedam se, da
gre za velike spremembe zato bomo tem sektorjem in regijam pomagali pri prehodu tudi s finančnimi
sredstvi. A pri vseh tehnoloških in digitalnih napredkih in ciljih pa moramo ohraniti tudi obrtniške poklice.
Slovenska obrt je pomembna, ne samo za gospodarstvo, temveč tudi za ohranjanje slovenske tradicije in
zgodovine. Zato me zelo veseli, da smo v javno obravnavo dali Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva.
Z njim opredeljujemo rokodelstvo kot dejavnost posebnega družbenega pomena v javnem interesu.
Obenem pa želimo z zakonom ne samo ohraniti, temveč razvijati naprej rokodelska znanja, spretnosti in
veščine.
Cenjeni razstavljavci, obrtniki, podjetniki in obiskovalci 54. Mednarodnega obrtnega sejma!
Sejmi, kot je MOS, so priložnost za povezovanje, nova znanja in nenazadnje tudi poslovna partnerstva ali
celo sklenjen posel. Tudi tokrat pa smo na sejmu prisotni z razstavnim prostorom in bogatim dogajanjem
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Obiščite naš razstavni prostor v hali L1. Skupaj z našimi
izvajalskimi institucijami in organi v sestavi vam bomo z veseljem predstavili naše delovanje. Obenem pa
lahko dobite tudi informacije, s katerimi ukrepi ali finančnimi in drugimi oblikami pomočmi lahko podpremo vaše poslovne cilje.
Matjaž Han
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Sreda, 14. september 2022
RAZSTAVNI PROSTOR Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, DVORANA L1
INFO PULT
Ura:

Direktorat / institucija / tematika:

9:00-14:00

VARSTVO POTROŠNIKOV
Predstavitev mreže EPC in pravic potrošnikov pri čezmejnih nakupih v EU.
TRŽNI INŠPEKTORAT
Predstavitev inšpektorata in svetovanje.

14:00-18:00

SLOVENSKI INŠITUT ZA STANDARDIZACIO
Predstavitev dela Slovenskega inštituta za standardizacijo.
SOLVIT
Predstavitev mreže za neformalno pomoč podjetjem pri čezmejnih sporih.

INFO PULT STO
Ura:

Direktorat / institucija / tematika:

9:00-18:00

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA v sodelovanju z Združenjem
Slovenia Outdoor
Predstavitev Slovenije kot destinacije za odlična aktivna doživetja. »Vzemi si
čas. Za raziskovanje. Moja Slovenija.«
Foto kotiček

OSREDNJI DEL
Formalno in neformalno mreženje v okviru poslovnega stičišča in bogat animacijski program:
Ura:

Direktorat / institucija:

Kratek opis:

11:00

OTVORITEV RAZSTAVNEGA PROSTORA IN RAZSTAVE »ČAR LESA«

14:00-18:00

NOORDUNG CENTER
Center vesoljskih tehnologij
Hermana Potočnika Noordunga

14:00-18:00

Slovenia Outdoor združuje specializirane
pohodniške in kolesarske nastanitve
ter skupaj s slovenskimi destinacijami
SLOVENSKA TURISTIČNA
skrbi za razvoj in promocijo aktivnosti
ORGANIZACIJA v sodelovanju z
na prostem. Za aktivnosti v naravi
Združenjem Slovenia Outdoor
potrebujete energijo! Polepšajte si dan in
si z elektriko, ki jo boste proizvedli sami s
pomočjo kolesa, pripravite izvrsten smuti.

Interaktivni pogovor s humanoidno
Robotko Vito.
Sprehod skozi osončje v razširjeni
resničnosti - prikaz geocentričnega in
heliocentričnega modela osončja.

54. MOS, 14. - 18. september 2022
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SAMOSTOJNI DOGODKI
Ura dvorana:

12:00-13:30
Dvorana v
medetaži
dvorane L1

13.00-16.30
Modra
dvorana II

Direktorat / institucija:

MINISTRSTVO ZA
GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO/
DIREKTORAT ZA
LESARSTVO
Prijave na:
vesna.novak1@gov.si
do 9. 9. 2022.

MINISTRSTVO ZA
GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO/
DIREKTORAT ZA
TURIZEM IN SLOVENSKA
TURISTIČNA
ORGANIZACIJA

Naslov dogodka:

Predstavitev lesarske tradicije na Goriškem
včeraj in danes.
Kako lesna industrija pripomore k
Priložnosti gozdsamooskrbi slovenskega gospodarstva
no-lesnega sektorja in družbe, k zmanjševanju odvisnosti od
za povečanje suuvoza tujih dobaviteljev.
rovinske samooskrbe
Avstrijsko združenje lastnikov gozdov
slovenskega gosp– primer dobre prakse, kako spodbuditi
odarstva in okrogla
male lastnike gozdov k sečnji, kako delajo
miza o prednostih in z lastniki in poskrbijo, da je lesna industrija
priložnostih gozdno primerno oskrbljena s hlodovino.
lesnega sektorja za
Okrogla miza in razprava z občinstvom:
samooskrbo
Prednosti in priložnosti gozdno – lesnega
sektorja za samooskrbo ter kako spodbuditi
večji posek.

Pot do višje dodane
vrednosti v turizmu

Prijave na:
turizem.mg@gov.si
do 9. 9. 2022.

15.00-16.30
Dvorana v
medetaži
dvorane L1

MINISTRSTVO ZA
GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO/
DIREKTORAT ZA
INTERNACIONALIZACIJO,
PODJETNIŠTVO IN
TEHNOLOGIJO
Prijave na:
tilen.obradovic@gov. si
do 9. 9. 2022.

Opis:

Ukrepi Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo in Slovenske turistične
organizacije za spodbujanje turizma:
• Javni razpisi s področja turizma s strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo (v 2022 in 2023).
• Javni razpisi in pozivi Slovenske turistične
organizacije za zeleno butičnost in višjo
vrednost slovenskega turizma.
• Portal digitalizirane kulturne dediščine.
Kako doseči višjo vrednost slovenskega
turizma?
• Predstavitev Strategije slovenskega
turizma 2022 – 2028.
• »Kako doseči zeleno butičnost in višjo
vrednost v turizmu?«: okrogla miza
na temo oblikovanja in prodaje zelenih,
butičnih doživetij in doživetij z visoko
dodano vrednostjo.

Predstavitev smernic OECD, ki so
namenjene večnacionalnim družbam
za odgovorno poslovno ravnanje na
vseh temeljnih področjih poslovne etike.
Predstavitev OECD
Smernice so namenjene tudi podjetjem,
smernic za večnaki sodelujejo z večnacionalnimi družbami
cionalne družbe za
in vsebujejo načela in standarde dobrih
odgovorno poslovno praks, ki so v skladu z veljavno zakonodajo
ravnanje
in mednarodno priznanimi standardi.
Smernice OECD krepijo poseben izvedben
in pritožbeni mehanizem ter omrežje
Nacionalnih kontaktnih točk.

*Del razstavnega prostora Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je tudi:
• SPOT, Slovenska poslovna točka - svetovanje
Prijavnica - podjetniško svetovanje 14. september 2022
https://www.izvoznookno.si/pomoc-izvoznikom/gospodarske-delegacije/prijavnica-mos-14.-september-2022
• ČAR LESA - razstava
54. MOS, 14. - 18. september 2022
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Četrtek, 15. september 2022
RAZSTAVNI PROSTOR Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, DVORANA L1
INFO PULT
Ura:

Direktorat / institucija / tematika:

9:00-18:00

SPIRIT SLOVENIJA, JAVNA AGENCIJA
Spodbude podjetjem za uspešno poslovanje in nastopanje na tujih trgih.

9:00-14:00

URAD ZA INTELKTUALNO LASTNINO
Intelektualna lastnina – vaša konkurenčna prednost.

14:00-18:00

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD
Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada.

INFO PULT STO
Ura:

9:00-18:00

Direktorat / institucija / tematika:
SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA v sodelovanju z Združenjem Slovenia
Outdoor
Predstavitev Slovenije kot destinacije za odlična aktivna doživetja. »Vzemi si čas. Za
raziskovanje. Moja Slovenija.«
Foto kotiček

OSREDNJI DEL
Formalno in neformalno mreženje v okviru poslovnega stičišča in bogat animacijski program:
Ura:

Direktorat / institucija:

Kratek opis:

9:00-18:00

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. Relief Slovenije je narejen na
osnovi orto-foto posnetkov, kar omogoča realistično opazovanje
pokrajine čez celotno Slovenijo.
Sprehod skozi osončje v razširjeni resničnosti - prikaz
geocentričnega in heliocentričnega modela osončja.

9:00-14:00

Regionalna razvojna agencija Podravje - Maribor v okviru vodenja
in koordinacije Partnerstva za Pohorje in Dravske kolesarske
SLOVENSKA TURISpoti ob podpori lokalnih skupnosti že več let skrbi za razvoj tako
TIČNA ORGANIZACIJA infrastrukture kot tudi produktov in doživetij. Pohorje je popolna
v sodelovanju s turis- destinacija za outdoor aktivnosti, ki se predstavlja v novi podobi,
tičnimi destinacijami
vse informacije so zbrane na krovni spletni strani destinacije.
– Regionalna razvojna Podajte se tudi na Drava Bike, ki ponuja doživetje za vsakim
agencija za Podravje - zavojem. V četrtek dopoldne bo dogajanje pestro, saj si boste ob
Maribor
obisku razstavnega prostora lahko prikolesarili borovničev smuti.
Ta dan bo prav tako kulinarično obarvan, saj bomo brbončice
obiskovalcev razvajali s pohorskimi dobrotami.
54. MOS, 14. - 18. september 2022
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OSREDNJI DEL
Formalno in neformalno mreženje v okviru poslovnega stičišča in bogat animacijski program:
Ura:

14:00-18:00

Direktorat / institucija:

Kratek opis:

SLOVENSKA
TURISTIČNA
ORGANIZACIJA
v sodelovanju
s turističnimi
destinacijami – Celje

Celje je dobro prepoznavna mestna destinacija s pomembnim
zgodovinskim pridihom, ki zadnja leta privlači vedno več aktivnih
outdoor turistov, ki se preizkušajo v različnih aktivnostih - vodni
športi in ribolov na Šmartinskem jezeru, test adrenalina na
Celjski koči, kjer lahko prenočite v Hotelu z a la carte ponudbo,
wellnessom in se sprostite v Pustolovskem parku, Bob kartu, Zip
Line, urejenimi pohodnimi in kolesarskimi potmi, na tematskih
gozdnih učnih poteh. »Pljuča« mesta predstavlja Mestni gozd
Celje z največjo Drevesno hišo in urejenimi in označenimi
pešpotmi v razdalji 14 km. Do Drevesne hiške vas razvajamo s
kulinaričnim produktom iz skrivnih gozdnih sestavin.

SAMOSTOJNI DOGODKI
Ura dvorana:

Direktorat / institucija:

Naslov dogodka:

Opis:

9:00-14:00
Mala kongresna
dvorana

MINISTRSTVO ZA
GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO/SPIRIT
SLOVENIJA, JAVNA
AGENCIJA

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.

14:30–16:00
Dvorana v medetaži dvorane
L1

MINISTRSTVO ZA
GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO/TRŽNI
INŠPEKTORAT
Prijave na:
gp.tirs@gov.si
do 9. 9. 2022.

Obveznosti
Predstavitev na temo obveznosti
podjetij pri prodaji
podjetij pri prodaji preko spleta.
preko spleta

*Del razstavnega prostora Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je tudi:
• SPOT, Slovenska poslovna točka - svetovanje
Prijavnica - podjetniško svetovanje 15. september 2022
https://www.izvoznookno.si/pomoc-izvoznikom/gospodarske-delegacije/prijavnica-mos-15.-september-2022
• ČAR LESA - razstava
54. MOS, 14. - 18. september 2022
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Petek, 16. september 2022
RAZSTAVNI PROSTOR Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, DVORANA L1
INFO PULT
Ura:

Direktorat / institucija / tematika:

9:00-14:00

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD
Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada.
SLOVENSKI REGIONALNI RAZVOJNI SKLAD
Spodbude Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

14:00-18:00

URAD RS ZA MEROSLOVJE
Predstavitev zakonskih meril na področju merjenja energije – energetska
varnost (el. števci, merilniki toplote, plinomeri itd.) in predpakiranih izdelkov na
področju prehranske verige.
SLOVENSKA AKREDITACIJA
Trajnostna gospodarska rast in okolje.

INFO PULT STO
Ura:

9:00-18:00

Direktorat / institucija / tematika:

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA v sodelovanju z Združenjem Slovenia Outdoor
Predstavitev Slovenije kot destinacije za odlična aktivna doživetja. »Vzemi si
čas. Za raziskovanje. Moja Slovenija.«
Foto kotiček

54. MOS, 14. - 18. september 2022
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OSREDNJI DEL
Formalno in neformalno mreženje v okviru poslovnega stičišča in bogat animacijski program:
Ura:

9.00–18.00

9:00-14:00

Direktorat / institucija:

Kratek opis:

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. Relief Slovenije je narejen na
osnovi orto-foto posnetkov, kar omogoča realistično
opazovanje pokrajine čez celotno Slovenijo.
Sprehod skozi osončje v razširjeni resničnosti - prikaz
geocentričnega in heliocentričnega modela osončja.

SLOVENSKA
TURISTIČNA
ORGANIZACIJA
v sodelovanju
s turističnimi
destinacijami – Bela
krajina

Butična doživetja v Beli krajini so povezana tudi z
digitaliziranimi elementi avtentične izkušnje narave
in tako vabijo na potepanje po obkolpski deželi
Zelenega Jurija, med vinograde in tudi v senco
kočevskih gozdov na obrobju Kočevskega Roga. Prek
VR očal boste na razstavnem prostoru lahko izkusili
čolnarjenje in kolesarjenje po Beli krajini, predstavili pa
bomo tudi outdoor doživetja, kot so Krošnjarjeva pot,
GottscheeWalden: z e-kolesi po kočevarskih vaseh
ter Drašički izziv, ki nas popelje skozi najbolj znano
vinorodno vas, kjer še deluje soseska zidanica. Doživite
lahko tudi Piknik na kolesu.

SAMOSTOJNI DOGODKI
Ura dvorana:

13:30–15:00
Dvorana v medetaži dvorane
L1

Direktorat / institucija:
MINISTRSTVO ZA
GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO/TRŽNI
INŠPEKTORAT
Prijave na:
mateja.kranjc-stefanec@gov.si
do 9. 9. 2022.

Naslov dogodka:

Opis:

Skladnost
neživilskih
proizvodov in
sistem RAPEX

Predstavitev sistema RAPEX.

*Del razstavnega prostora Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je tudi:
• SPOT, Slovenska poslovna točka - svetovanje
Prijavnica - podjetniško svetovanje 16. september 2022
https://www.izvoznookno.si/pomoc-izvoznikom/gospodarske-delegacije/prijavnica-mos-16.-september-2022
• ČAR LESA - razstava
• Rokodelski centri
54. MOS, 14. - 18. september 2022
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Sobota, 17. september 2022
RAZSTAVNI PROSTOR Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, DVORANA L1
INFO PULT
Ura:

Direktorat / institucija / tematika:
VARSTVO POTROŠNIKOV
Potrošnik ima vedno prav! Ali res?

10:00-15:00

SOLVIT
Predstavitev mreže za neformalno pomoč podjetjem pri čezmejnih sporih.

INFO PULT STO
Ura:

9:00-18:00

Direktorat / institucija / tematika:
SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA v sodelovanju z Združenjem Slovenia
Outdoor
Predstavitev Slovenije kot destinacije za odlična aktivna doživetja. »Vzemi si čas. Za
raziskovanje. Moja Slovenija«
Foto kotiček

OSREDNJI DEL
Formalno in neformalno mreženje v okviru poslovnega stičišča in bogat animacijski program:
Ura:

Direktorat / institucija:

Kratek opis:

9:00-18:00

NOORDUNG CENTER,
Center vesoljskih
tehnologij Hermana
Potočnika Noordunga

Virtualna resničnost: vstopite v virtualno resničnost, ki vas bo
izstrelila v vesolje. Spoznali boste planete našega Osončja in
vesoljsko postajo v geostacionarni orbiti.
Simulacija premikanja robota SARA: aplikacija upravljanja robota
pajka na površju Lune.

9:00-14:00

Kolesarsko doživetje Krasa in Brkinov v treh dneh. Pot kamna, ki
povezuje Brkine z najsevernejšim delom kraške planote! Na poti
SLOVENSKA TURISv treh dneh doživiš kraje z bogastvom pripovednega izročila,
TIČNA ORGANIZACIJA se prepustiš raziskovanju podzemnih jam, opazuješ lipicance,
v sodelovanju s turis- okušaš pršut, teran, brkinsko slivovko in prvinsko naravo. Kako
tičnimi destinacijami
se imenujejo prve naselbine na tem območju? Kako so živeli naši
– Kras in Brkini
predniki? Skozi digitalizacijo vam predstavimo način gradnje,
življenje in delo ljudi, prvih prebivalcev Krasa in Brkinov. Vzemi si
čas, da spoznaš prave barve Krasa!

*Del razstavnega prostora Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je tudi:
• SPOT, Slovenska poslovna točka - svetovanje
Prijavnica - podjetniško svetovanje 17. september 2022
https://www.izvoznookno.si/pomoc-izvoznikom/gospodarske-delegacije/prijavnica-mos-17.-september-2022
• ČAR LESA - razstava
• Rokodelski centri
54. MOS, 14. - 18. september 2022
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Nedelja, 18. september 2022
RAZSTAVNI PROSTOR Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo *, DVORANA L1
INFO PULT
Ura:

Direktorat / institucija / tematika:

9:00-14:00

NOORDUNG CENTER
Predstavitev centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga.

14:00-17:00

SOLVIT
Predstavitev mreže za neformalno pomoč podjetjem pri čezmejnih sporih.

INFO PULT STO
Ura:

Direktorat / institucija / tematika:

9:00-17:00

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA v sodelovanju z Združenjem Slovenia
Outdoor
Predstavitev Slovenije kot destinacije za odlična aktivna doživetja. »Vzemi si čas. Za
raziskovanje. Moja Slovenija.«
Foto kotiček

OSREDNJI DEL
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

Virtualna resničnost: vstopite v virtualno resničnost, ki vas bo
izstrelila v vesolje. Spoznali boste planete našega Osončja in
vesoljsko postajo v geostacionarni orbiti.
Simulacija premikanja robota SARA: aplikacija upravljanja robota
pajka na površju Lune.

*Del razstavnega prostora Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je tudi:
• SPOT, Slovenska poslovna točka - svetovanje
• ČAR LESA - razstava
• Rokodelski centri
54. MOS, 14. - 18. september 2022

Kotnikova ulica 5
1000 Ljubljana
T: 01 400 33 11
E: gp.mgrt@gov.si
w: www.mgrt.gov.si

