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Spoštovani, 

Mednarodni sejem obrti in podjetnosti v Celju je že 
zdavnaj utrdil svoj sloves največjega sejma v Sloveniji 
in regiji. K temu so pripomogli tako organizatorji kot 
vsi, ki so se v skoraj pol stoletja na njem predstavili 
ali ga obiskali. Prepričan sem, da bomo tudi letos vsi 
skupaj znali izkoristiti izjemne priložnosti, ki jih sejem 
ponuja – izmenjavo znanja, spoznanj, izkušenj; sez-
nanitev z novimi proizvodi, tehnologijami in storitvami; 
krepitev starih in ustvarjanje novih poslovnih odnosov. 
Posledica vsega tega pa naj bodo večja gospodarska učinkovitost, povečanje inova-
tivnosti, vzdržna in trajnostna gospodarska rast ter ne nazadnje korist in zadovoljstvo 
potrošnikov. 

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo se leto še posebej posvetili 
pripravam na predstavitev svojih dejavnosti na MOS. Zavedamo se, kako pomembno 
je, da so gospodarstveniki in potencialni podjetniki seznanjeni z ukrepi, ki jih sprejema 
vlada, da bi izboljšala poslovno okolje, spodbudila podjetništvo, povečala konkurenč-
nost slovenskega gospodarstva in spodbudila regionalni razvoj.

Vse dni sejma bomo na stojnici MGRT navzoči predstavniki ministrstva, organov v 
sestavi in izvajalskih institucij. V veliko zadovoljstvo nam je, da se nam bodo na naši 
stojnici pridružili in svoje dobre prakse predstavili tudi podjetniki z različnih področij 
slovenskega gospodarstva. To se nam zdi pomembno zato, ker bomo zagotovo tudi 
na tak način skupaj z njimi in z obiskovalci, ki se bodo pridružili pogovorom na različne 
teme, dobili predloge in pobude za potrebne nove ukrepe. Tako oblikovani ukrepi bodo 
zagotovo tudi v prihodnje prispevali k izboljšanju konkurenčnih in inovacijskih sposob-
nosti podjetij za uspešno nastopanje na domačem in mednarodnih trgih. To slednje 
je še posebej pomembno, saj je slovensko gospodarstvo izrazito izvozno usmerjeno; 
izvoz je gonilna sila, paradni konj gospodarstva.

Cenjeni obrtniki, podjetniki, potencialni podjetniki, obiskovalci 49. mednarodnega sej-
ma obrti in podjetnosti, izkoristimo priložnost, da se še bolje spoznamo, da vzpostavi-
mo plodne odnose za uresničitev začrtanih razvojnih strategij in za nadaljnji uspešni 
razvoj, da bomo lahko na jubilejnem - 50. mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti 
prihodnje leto govorili o novih uspehih in dosežkih! Da bomo še na trdnejših temeljih 
načrtovali prihodnost! 
           

Zdravko Počivalšek,
        minister
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MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

IZVAJALSKE INSTITUCIJE

ORGANI V SESTAVI MINISTRSTVA

DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO, 
KONKURENČNOST IN TEHNOLOGIJO

TRŽNI INŠPEKTORAT RS

URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

JAVNA AGENCIJA RS ZA SPODBUJANJE 
PODJETNIŠTVA, INTERNACIONALIZACIJE, 

TUJIH INVESTICIJ IN TEHNOLOGIJE (SPIRIT)

URAD RS ZA MEROSLOVJE

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

ZAVOD RS ZA
BLAGOVNE REZERVE

SLOVENSKI INŠTITUT ZA
STANDARDIZACIJO (SIST)

SLOVENSKA AKREDITACIJA (SA)

JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI RAZVOJ
IN RAZVOJ PODEŽELJA

JAVNA AGENCIJA RS ZA VARSTVO
KONKURENCE (AVK)

JAVNA AGENCIJA RS ZA TRŽENJE 
IN PROMOCIJO TURIZMA (STO)

JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA

DIREKTORAT ZA TURIZEM IN
INTERNACIONALIZACIJO

DIREKTORAT ZA NOTRANJI TRG

DIREKTORAT ZA REGIONALNI RAZVOJ

DIREKTORAT ZA LESARSTVO
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Torek, 13. september 2016

URA /LOKACIJA Stojnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
9.00 - 19.00 Doživite zeleno Slovenijo s Turistično zvezo TIC Nova Gorica

12.00 - 13.00
Uradno odprtje stojnice MGRT s predsednikom Vlade RS 
dr. Mirom Cerarjem in ministrom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravkom Počivalškom. Izjava za medije.

13.30 - 14.00
Kratka predstavitev področja dela Zavoda RS za blagovne 
rezerve ZRSBR z direktorjem Antonom Zakrajškom, sledi 
podpis pogodbe med ZRSBR in naftno družbo Petrol, d. d. 

15.00 - 16.00

Čas za pogovor: S trajnostjo do bolj konkurenčnega 
gospodarstva.
• Eva Štravs Podlogar, generalna direktorica, Direktorat za 

turizem in internacionalizacijo (Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo) 

• Maja Pak, direktorica, Javna agencija za trženje in 
promocijo turizma (STO)

• Mag. Gorazd Mihelič, direktor, Javna agencija za 
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
neposrednih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija)

• Dušan Olaj, direktor, DUOL d. o. o.
• Ivan Hribar, prokurist, Terme Snovik Kamnik 
• Janja Urankar Berčon, direktorica, STIK Laško

17.00 - 18.00 Podjetniška malica z ministrom in državnim sekretarjem
Vabljeni vsi zainteresirani.

9.00 - 19.00

Prisotni predstavniki: 
• Zavoda za blagovne rezerve ZRSBR 
• Slovenske akreditacije SA
• Javne agencije za trženje in promocijo turizma STO

9.00 - 16.00

Prisotni predstavniki: 
• Javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacion-

alizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija 
(Sektor za podjetništvo)

• Slovenskega podjetniškega sklada SPS
• Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Direktorat 

za turizem in internacionalizacijo)
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URA /LOKACIJA Mala sejna dvorana

12.00 - 14.00

Posvet: Predstavitev aktivnosti in podpornih ukrepov 
Javne agencije SPIRIT Slovenija za slovenska podjetja

• Eva Štravs Podlogar, generalna direktorica, Direktorat za 
turizem in internacionalizacijo (Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo) 

• Gorazd Mihelič, direktor, Javna agencija za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih neposrednih investicij 
in tehnologije (SPIRIT Slovenija)

• Irena Meterc, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva, 
inovativnosti in tehnološkega razvoja (SPIRIT Slovenija)

• Mag. Matej Skočir, vodja sektorja za spodbujanje 
internacionalizacije in tujih neposrednih investicij (SPIRIT 
Slovenija)

URA /LOKACIJA Sejna soba Celjanka

11.30 - 13.30

Posvet/okrogla miza: Oživljanje podjetništva v 
mestnih jedrih

Uvodni govor, Dr. Sabina Koleša, generalna direktorica 
Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo 
(MGRT)
1. SPIRIT – predstavitev programa spodbujanja inovativnih 

ukrepov za oživljanje mestnih jeder in načrtovane 
aktivnosti v prihodnje

2. Predstavitev MMS in njegovih ciljev: Podjetniško 
trgovska zbornica (PTZ) GZS kot nosilka pilotnega 
projekta na področju managementa mestnih jeder

3. Predstavitev dobrih praks:
 1. Mestna občina Koper / Zavod Koper Otok 
 2. Mestna občina Celje 
 3. Mestna občina Kranj 
 4. Mestna občina Novo mesto 
4. Diskusija – predlogi – zaključki 
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Sreda, 14. september 2016

URA /LOKACIJA Stojnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

9.00 - 19.00 Doživite zeleno Slovenijo z Lokalno turistično organizacijo 
Laufar Cerkno ter Termami Snovik Kamnik

14.00 - 15.00

Čas za pogovor: Na poti za skupen cilj - uspešna 
slovenska podjetja in država
Pogovor s snovalci in graditelji slovenskega paviljona na 
EXPO Milano 2015:
Marko Lukić, direktor podjetja Lumar d. o. o.
Edi Blažko, arhitekt, projektantski biro Sono arhitekti 

15.00 - 16.00

Čas za pogovor: Na poti za skupen cilj - uspešna 
slovenska podjetja in država
Standarizacija v lesni panogi
Predstavitev dela Direktorata za lesarstvo z generalnim 
direktorjem Jožetom Prikeržnikom, predstavitev projekta 
KOCLES (kompetenčni center za lesarstvo) z Bernardom 
Likarjem in predstavitev Slovenskega inštituta za 
standardizacijo z direktorico Marjetko Strle Vidali. 

17.00 - 18.00 Podjetniška malica z ministrom in državnim sekretarjem
Vabljeni vsi zainteresirani.

9.00 - 19.00
Prisotni predstavniki:
• Slovenskega inštituta za standardizacijo SIST 
• Javne agencije za trženje in promocijo turizma STO

9.00 - 16.00

Prisotni predstavniki:
• Javne agencije za spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT 
Slovenija (Sektor za podjetništvo)

• Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo MGRT 
(Direktorat za lesarstvo)

• Slovenskega podjetniškega sklada SPS
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URA /LOKACIJA Mala sejna dvorana

11.00 - 14.00

Konferenca in okrogla miza: Les - poslovna priložnost za 
podjetništvo
• Jože Prikeržnik - generalni direktor Direktorata za lesarstvo 
• Uvodni nagovor
• Alojz Selišnik - MELU mizarstvo d.o.o.
• Pomen gozdno lesne verige za krožno gospodarstvo
• Rok Frol - KGŽ d. o .o. PE Stolarna 
• Inovativnost v lesni industriji in povezovanje v lesarstvu
• Bogdan Božac - Marles hiše Maribor d. o. o. 
• Uporaba lesa in materialov lesnega izvora pri gradnji in 

njihove komparativne lastnosti teh materialov
• Robert Florjančič - Mizarstvo Florjančič Roman s. p. 
• Prodaja izdelkov na tujih trgih kot osnova za rast podjetja
• Dr. Boštjan Lesar - BF, Oddelek za lesarstvo  
Iz prakse v znanost in iz znanosti v prakso

Sodelujoči na okrogli mizi: 
• Zdravko Počivalšek, gospodarski minister 
• Jože Prikeržnik, generalni direktor Direktorata za lesarstvo 
• Igor Milavec, Gospodarska zbornica Slovenije 
• Branko Meh, Obrtna zbornica Slovenije 
• Rok Frol, KGŽ d. o. o. PE Stolarna 
• Bogdan Božac, Marles hiše Maribor d. o. o. 

Moderator: Velislav Žvipelj - Javni sklad Republike Slovenije 
za regionalni razvoj in razvoj podeželja

URA /LOKACIJA Dvorana L1 

14.00 - 17.00

Družinsko podjetništvo in postavljanje nasledstva

Izmenjava konkretnih izkušenj in dobrih praks vodenja med 
družinskimi podjetji.
• Tanja Skaza, Skaza - smart plastic
• Matej Sešlar, Grafex 
• Petra Melanšek, Vivapen
• Dr. Robert Ličen, Profit Plus
• Dr. Jaka Vadnjal, Hranilnica LON
• Dr. Jernej Pintar, CEED
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Četrtek, 15. september 2016

URA /LOKACIJA Stojnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

9.00 - 19.00 Doživite zeleno Slovenijo z lokalno turistično organizacijo 
Rogla - Zreče ter apartmaji v naravi Ortenia

11.00 - 12.00

Čas za pogovor: Na poti za skupen cilj - uspešna 
slovenska podjetja in država
Z ugodnim kreditom Slovenskega podjetniškega sklada do 
nove investicije
Pogovor z direktorjem podjetja MAGNETI Ljubljana d. d. 
Albertom Ermanom in direktorico Slovenskega podjetniškega 
sklada SPS Majo Tomanič Vidovič

14.30 - 15.00
Čas za pogovor: »Intelektualna lastnina kot podjetniško 
orodje« z direktorjem Urada Republike Slovenije za 
intelektualno lastnino in gosti

15.00 - 16.00

Čas za pogovor: Predstavitev dela Direktorata za pod-
jetništvo, konkurenčnost in tehnologijo z generalno 
direktorico dr. Sabino Koleša in predstavitev Direktorata 
za regionalni razvoj z generalnim direktorjem Markom 
Drofenikom

17.00 - 18.00
Podjetniška malica z ministrom in državnim sekretarjem
Vabljeni vsi zainteresirani.
Opomba: prisoten državni sekretar

9.00 - 16.00

Prisotni predstavniki:
• Slovenskega podjetniškega sklada SPS 
•  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Direktorat 

za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo)

9.00 - 19.00

Prisotni predstavniki:
• Javne agencije za trženje in promocijo turizma STO
•  Javne agencije za spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT 

PRISOTNOST RAZLIČNIH POSLOVNIH KLUBOV IZ TUJINE

9.00 - 14.00

Za pogovor bodo na voljo predstavniki:
• Kluba ambasadorjev Slovenije v Belgiji
•  Kanadsko slovenske gospodarske zbornice
•  Slovenskega poslovnega kluba Beograd
•  Slovensko-ukrajinskega združenja podjetnikov
•  Avstrijske gospodarske zveze iz Celovca

14.00 - 19.00

Za pogovor bodo na voljo predstavniki:
•  Rusko slovenskega poslovnega kluba Tolyatty
•  Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta
•  Poslovnega kluba slovensko – hrvaških gospodarstvenikov
•  Slovenskega poslovnega kluba na Kosovu (aktivni tudi na 

področju Albanije)
• Poljskega poslovnega kluba Tryglav-Rysy
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URA /LOKACIJA Mala sejna dvorana

8.30 - 11.30

• Podjetnost je ženskega spola – MODUL 3 Delavnica 1 
• Tema: Načrtovanje poslovne ideje – metoda canvas
•  Predstavitev dobrih praks
•  Pozdrav Ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Zdravka Počivavška

11.30 - 13.30

MEDNARODNI FORUM: »ŽENSKE IN PODJETNIŠTVO« 
• dr. Sabina Koleša, ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo Direktorat za podjetništvo 
• Marta Turk, GZS Zbornica osrednjeslovenske regije; 

Ekonomski potencial Slovenk; Rezultati projekta Network 
MEMA-Mreža za enake možnosti

• mag. Mojca Skalar Komljanc (Spirit Slovenija); Program 
usposabljanja Podjetnost je ženskega spola

• Kosovare Krasnichi, Boost Global Innovation, AS 
Drammen, Norveška; Norveške izkušnje pri razvoju 
podpornih centrov na Balkanu

• Sanela Dropulič; Virtualni ženski podjetniški center Zagreb; 
Babiznjak

DOBRE PRAKSE:
• Lučka Klanjšek; Alpaka, Norveška – video predstavitev; 
• Zarja Vintar: Kofein dizajn; 
• Lučka Klajnšek, tuja izkušnja za slovensko podjetništvo

Mreženje in povezovanje:
• Ljubljana: Skupnost slovenskih podjetnic, Svet za 

inovativnost žensk, Tamara Turk, Zavod META
• Maribor-Regijski svet žensk, mag. Vida Perko
•  Novo mesto Regijski svet žensk, 17 novih poti: Maja Kokol

Predlogi k spodbujanju ženskega podjetništva: Tina Fortič 
in Tamara Turk; Zavod META

DOBRE PRAKSE (na stojnici Network-MEMA L1/2)
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URA /LOKACIJA Modra dvorana 2

13.00 - 14.00
Posvet: “Vse, kar ste želeli vedeti o intelektualni lastnini, 
vprašajte sedaj!« v organizaciji Urada RS za intelektualno 
lastnino in Obrtne zbornice

URA /LOKACIJA Modra dvorana 2

15.00 - 17.00

Posvet: Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo
Dogodek je namenjen spodbujanju prehoda v zeleno 
gospodarstvo in aktivaciji deležnikov na različnih ravneh v verigi 
vrednosti k večji zavezanosti uvajanja elementov krožnega in 
širše – zelenega gospodarstva v svoje proizvodne, storitvene in 
poslovne procese.

Tadej Slapnik, vodja medresorske delovne skupine za prehod v 
zeleno gospodarstvo Vlade Republike Slovenije
Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo

Dr. Sabina Koleša, generalna direktorica direktorata za 
podjetništvo in konkurenčnost MGRT
Krožno gospodarstvo v RRI

Dr. Darja Piciga, soavtorica knjige Integral Green Slovenia 
Zelena integralna Slovenija

Janja Kreitmayer McKenzie, 
Ministrstvo za okolje in prostor RS 
Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo

mag. Nena Dokuzov, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
Horizontalni podporni ukrepi za prehod v zeleno gospodarstvo

Predstavitev primerov dobrih praks prehoda v zeleno 
gospodarstvo:
• Štefan Bertoncelj, podjetje Domel
• Polona Tratnik, Plastika Skaza
• Aleksandra Gradišnik, Srce Slovenije
• Marko Klemenčič, Tovarna nogavic Polzela in Koopeartiva 

Ekoci Coop
• Marko Keajner, 3ZEN
• Teo Bunta, Zavod Zadihaj, socialno podjetje

Razprava in zaključki posveta
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Petek, 16. september 2016

URA /LOKACIJA Stojnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

9.00 - 18.00 Doživite zeleno Slovenijo s predstavniki STIK Laško in Thermane 
Laško 

11.00 - 12.00

Čas za pogovor: Na poti za skupen cilj - uspešna slovenska 
podjetja in država
Primer modela poslovne odličnosti v podjetju
Pogovor z direktorjem podjetja Lotrič meroslovje d. o. o., g. Markom 
Lotričem in direktorjem Urada RS za meroslovje dr. Samom Kopačem

14.00 - 15.00

Čas za pogovor: Na poti za skupen cilj - uspešna slovenska 
podjetja in država
Od ugodnih finančnih posojil Javnega sklada za regionalni razvoj in 
razvoj podeželja do investicije
Pogovor s pomočnico direktorja podjetja Esol go. Marijo Mihelič in 
direktorjem Javnega sklada za regionalni razvoj in razvoj podeželja g. 
Velislavom Žvipljem

15.00 - 16.00

Čas za pogovor: Predstavitev dela Direktorata za notranji trg 
(pogovor z direktorjem Jernejem Tovšakom) in predstavitev dela 
Tržnega inšpektorata RS (pogovor z glavno tržno inšpektorico 
go. Andrejko Grlić)

17.00 - 18.00 Podjetniška malica z ministrom in državnim sekretarjem
Vabljeni vsi zainteresirani.

9.00 - 18.00
Prisotni predstavniki:
• Tržnega inšpektorata TIRS 
• Javne agencije za trženje in promocijo turizma STO

9.00 - 16.00

Prisotni predstavniki:
• Javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 

tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija (Sektor za 
internacionalizacijo in tuje neposredne investicije)

•  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Direktorat za 
notranji trg)  

• Slovenskega podjetniškega sklada SPS

URA /LOKACIJA Galerija male kongresne dvorane

9.20 - 15.20

Individualni pogovori s predstavniki slovenskih poslovnih klubov 
v tujini
Brezplačna individualna svetovanja o vstopu in načinih vstopa 
na posamezni trg, o poslovanju na določenem trgu, poslovnih 
priložnostih in ostalih informacijah, ki jih podjetja potrebujejo za 
uspešen preboj na tuji trg.
Več informacij v zvezi s prijavo na brezplačno svetovanje najdete na 
spletni strani: www.izvoznookno.si.

URA /LOKACIJA Sejna soba E2 

15.00 - 17.00

Redna seja vladnega Odbora za priznanja Republike Slovenije za 
poslovno odličnost (PRSPO). Seja je zaprta za javnost in jo vodi 
predsednik Odbora PRSPO, minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, g. Zdravko Počivalšek. 
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Sobota, 17. september 2016

Nedelja, 18. september 2016

URA /LOKACIJA Stojnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

9.00 - 19.00 Doživite zeleno Slovenijo z Javnim zavodom ŠKTM Radlje ob 
Dravi

9.00 - 19.00

Predstavitev Urada za meroslovje 
Obiskovalci bodo imeli možnost na lidijskem kamnu preveriti 
ustreznost čistin njihovih plemenitih kovin 
Predstavitevzakonskih meril (števec električne energije, 
tehtnica, etilometer ...) in overitvenih oznakov

9.00 - 19.00 Prisoten predstavnik Javne agencije za trženje in promocijo 
turizma STO

9.00 - 16.00 Prisoten predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (Direktorat za regionalni razvoj) 

9.00 - 13.00 Zainteresiranim bo za pogovore na voljo predstavnik 
Luksemburško slovenskega poslovnega kluba

URA /LOKACIJA Stojnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

9.00 - 18.00 Doživite zeleno Slovenijo z Mestno občino Velenje in 
domačijo Pr’ Gavedarjo

9.00 - 18.00
Prisotni predstavniki:
• Javne agencije za trženje in promocijo turizma STO
• Javnega sklada za regionalni razvoj in razvoj podeželja 
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Vsak dan poteka prav tako:

Predstavitev Direktorata za lesarstvo (Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo) in stalna razstava lesnih izdelkov v razstavnem prostoru E.

Predstavitev Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino na 
samostojni stojnici v neposredni bližini stojnice MGRT skupaj z Madžarskim 
uradom za intelektualno lastnino in Zavodom za intelektualno lastnino 
Republike Srbije ter ob podpori Evropskega patentnega urada (EPO).

VLJUDNO VABLJENI!
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Zapiski
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REPUBLIKA SLOVENIJA
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www.mgrt.gov.si


