
 

                                                                                                                 

  

 

 

 

 

MEDNARODNO POSLOVNO 

SREČANJE 

“Uspešno v Sloveniji 2019”  

Četrtek, 12. 9. 2019 

PROGRAM 

Lokacija: Celjski sejem, poslovna stavba, Modra dvorana (1. 

nadstropje)  

Dečkova cesta 1, 3000 Celje 

Zadnja sprememba: 29.8.2019 

 



 

Prosimo bodite pravočasno na dogodku, in se držite programa in B2B urnika. Udeleženci bodo 

prišli iz 8 različnih držav in pomembno je, da se udeležite načrtovanih sestankov. 

 

ČETRTEK, 12. 9. 2019 

9.30-10.00 

 

REGISTRACIJA, KAVA & MREŽENJE  
 

10.00-10.15 UVODNI POZDRAVI 

- g. Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice 

Slovenije 

- g. Stefano La Croce, namestnik direktorja ADVANTAGE 

AUSTRIA Ljubljana 

- g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in 

tehnologijo 
 

10.15-11.30 Panel: V DRUŽBI USPEŠNIH 

 

Uspešen vstop na trge regije Alpe Adria 

- g. Marko Lotrič, direktor podjetja Lotrič Meroslovje d.o.o. 

 

Praktični vidiki iskanja novih poslovnih partnerjev v tujini in izzivi 

uspešne prodaje izdelkov v tujini 

- g. Bojan Železnik, direktor podjetja KGL d.o.o. 

 

Uspešno poslovanje v Sloveniji: Izkušnje in anekdote 

- g. Klaus Schuster, management svetovalec in avtor 

Sofinanciranje aktivnosti za slovenske potencialne in obstoječe 

izvoznike za učinkovito poslovanje v tujini 

- ga. Mateja Jarc, vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije 

Javna agencija, SPIRIT Slovenija 

 

Moderatorka: ga. Larisa Vodeb, vodja projektov OZS. 
 

11.30-12.30 

 

HLADNO TOPLI BIFE & MREŽENJE  
 

12.30-16.30 

 

B2B SESTANKI 
 

16.30-19.00 

 

OBISK SEJMA 
 

*Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku, prevajanje bo zagotovljeno v angleškem jeziku. 

 

 

 

 

http://www.lotric.si/si/
https://www.kgl.si/
https://www.klausschuster.eu/en/
https://www.spiritslovenia.si/
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OBVESTILO 

• B2B dogodek bo potekal v Modri dvorani (E) v 1. nadstropju poslovne 

stavbe celjskega sejmišča. Za vstop na sejmišče prevzamete brezplačno 

vstopnico na glavnem vhodu - okence B2B (označeno), in nato takoj zavijte 

desno v poslovno stavbo. 

• Parkiranje je možno na plačljivih parkiriščih v bližini sejma. 

• Ko načrtujete pot do Celja, bodite pozorni na prometne razmere na cestah / 

avtocesti. 

 

 

LOKACIJA DOGODKA 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Celjski+sejem+družba+za+organiziranje+in+prirejanje+sejmov,+športnih+in+kulturno+zabavnih+prireditev+d.d./@46.2409615,15.2702906,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476570f3cb549f17:0xa1586c571e85b153!8m2!3d46.2409615!4d15.2724793
https://www.promet.si/portal/sl/razmere.aspx


 

Prosimo bodite pravočasno na dogodku, in se držite programa in B2B urnika. Udeleženci bodo 

prišli iz 8 različnih držav in pomembno je, da se udeležite načrtovanih sestankov. 

 

GLAVNI ORGANIZATOR  

 

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

Edina Zejnić, t. +386 1 58 30 586 

edina.zejnic@ozs.si 

 

 

 

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana 

Mateja Čakš, t. +386 1 51 39 770 

mateja.caks@advantageaustria.org 
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