
Minister Erjavec obiskal svetovno razstavo EXPO in odprl 

poslovno konferenco 

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je 7. in 8. oktobra 2015 obiskal svetovno razstavo EXPO v 

Milanu.  

 

»Slovenija se v EU in svetu vse bolj uveljavlja s svojimi oblikovalskimi dosežki in svežimi pristopi. Slovenska 

pohištvena podjetja slovijo po svoji inovativnosti, znanju, kvaliteti, zanesljivosti, odzivnosti in odlični izvedbi,« je v 

uvodnem nagovoru povedal minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in odprl poslovno konferenco, na kateri so 

sodelovali slovenski in italijanski pohištveniki ter oblikovalci. 

 

Minister Erjavec si je ob robu konference priložnostno ogledal razstavo sodobno oblikovanega slovenskega 

pohištva. 

 

»Interes in pričakovanja slovenske pohištvene industrije na zahtevnem italijanskem trgu so predvsem nove 

poslovne povezave z oblikovalskimi in arhitekturnimi biroji, pohištvenimi podjetji ter investitorji v javne objekte, 

hotele, plovila,« je še poudaril minister Erjavec in izpostavil možnosti za sodelovanje na področju integracije 

informacijsko-tehnoloških rešitev v lesene stavbe ter pohištvo. Drugo področje slovenske odličnosti, znanja in 

inovativnosti pa predstavlja kakovostna in energetsko učinkovita lesena gradnja stavb. 

 

Slovenija ima na svetovni razstavi več ciljev: krepitev ugleda Slovenije, večanje prepoznavnosti državne znamke I 

feel Slovenia, promocija Slovenije kot turistične destinacije in internacionalizacija slovenskih podjetij, še posebej 

na italijanskem trgu. 

 

Namen razstave je tako poiskati in predstaviti inovativne ideje, tehnologije, tehnike in politike, ki lahko 

pripomorejo pri izboljšanju kmetijske proizvodnje, prehranske varnosti in dolgoročne vzdržnosti kmetijske 

proizvodnje. Vprašanje prehranske varnosti in vzdržnosti proizvodnje ob naraščajočem številu prebivalstva in vse 

večji potrebi po hrani postaja vse pomembnejše in odgovori nanje postajajo vse nujnejši. Razstava skuša 

poudariti, da je za rešitev problema potrebna solidarnost, sodelovanje in upoštevanje kulturnih in prehranjevalnih 

razlik med različnimi narodi in kulturami. 

 

Minister Erjavec si je 7. oktobra zvečer ogledal slovenski paviljon, kjer je bil organiziran tudi sprejem za delegacijo 

lesno predelovalnega grozda Slovenije ter je potekal pogovor o vlogi in pomoči gospodarske diplomacije pri 

prodoru slovenske pohištvene industrije v na svetovno tržišče. 

 

Minister Erjavec si je 8. oktobra ogledal italijanski paviljon, kjer se je srečal z generalnim komisarjem Expa 2015 

Brunom Pasquinom. Minister Erjavec se je vpisal tudi v knjigo častnih gostov Expo 2015 ter podpisal listino iz 

Milana. Dan pred tem si je ogledal tudi paviljon Evropske unije ter se vpisal v knjigo častnih gostov. 


