
 

    

  

 

 

 

 

MEDNARODNO POSLOVNO SREČANJE 

“Connect2Slovenia”  

Četrtek, 16. 9. 2021 

 

PROGRAM 

Lokacija: Celjski sejem, poslovna stavba, Modra dvorana (1. nadstropje)  
Dečkova cesta 1, 3000 Celje 

Zadnja sprememba: 6.9.2021 

 

 
 
 



 

 

ČETRTEK, 16. 9. 2021 
 

9.30-10.00 
 

REGISTRACIJA, KAVA & MREŽENJE  
 

10.00-10.15 UVODNI POZDRAVI 
- g. Branko Meh, predsednik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
- g. Wilhelm Nest, direktor, ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana 
- g. Kristóf Szabó, direktor, Agencija za promocijo izvoza Madžarske  
 
OTVORITEV DOGODKA 
- g. Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (v potrditvi) 

 

10.15-11.30 PANEL: V družbi uspešnih 
SPOT Global: enotna vstopna točka (One Stop Shop) za investitorje in 
izvoznike 
-  g.  Gorazd Orešek, SPIRIT Slovenija, javna agencija 
 

Celovite razvojne rešitve za avtomobilsko in druge industrije  

-  g. Iztok Novak, Polycom Škofja Loka, d. o. o. 

 

Izzivi in priložnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v času COVID-19 krize ter 
njihovo mednarodno dejavnost & nasveti za vstop na avstrijski trg 
- ga. Vesna Hodnik Nikolič, Slovenska gospodarska zveza v Celovcu  

 

Poslovno okolje v Avstriji in Sloveniji ter izzivih, ki jih je za področje 
elektronike s sabo prinesel Covid-19 
-  g. Christian Walchhofer, Wtronic GmbH   
 
Madžarsko-slovenski poslovni odnosi: dejstva in poslovne priložnosti  

- g. Kardos Levente, Madžarska agencija za spodbujanje izvoza  
 

11.30-12.30 
 

HLADNO TOPLI BIFE & MREŽENJE  
 

12.30-15.30 
 

B2B SESTANKI 
 

15.30-18.00 
 

OBISK SEJMA 
 

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

 

OBVESTILO 

• B2B dogodek bo potekal v Modri dvorani, 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. 

https://www.spiritslovenia.si/
https://www.polycom.si/en/
https://www.sgz.at/home/de
https://www.wtronic.at/
https://hepa.hu/en
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


 

 

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

avtocesti. 

 

Zaradi Covid-19 bomo dogodek prilagodili trenutnim razmeram. Letos bomo omejili število 

udeležencev. Pred obiskom dogodka bomo zagotovili brezplačno hitro testiranje (HAG), 

maske, razkuževanje in povečali bomo razdaljo med mizami, ki so namenjene za individualne 

B2B sestanke. Lokacija ima certifikat »Varno in zdravo na dogodek« Kongresnega urada 

Slovenije, ki zagotavlja, da bosta zdravje in varnost na izjemno visoki ravni.  

 

Izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) je obvezno za udeležbo na 

dogodku.  

 

Za vse udeležence, ki bodo potrebovali negativen test na virus SARS-CoV-2, bo organizirano 

brezplačno hitro testiranje (HAG) na samem mestu dogodka. Vabimo vse udeležence, ki 

bodo potrebovali testiranje, da pridejo bodisi 20 minut pred začetkom uradnega programa 

ali pred prvim individualnim B2B sestankom (po urniku).  

 

Prosimo za upoštevanje preventivnih ukrepov in higienskih priporočil za preprečitev 

širjenja COVID-19 pri prihodu na lokacijo in med dogodkom.  

 
Odpoved udeležbe je obvezna do roka in na način, ki je določen v pravilih organizatorja. Po 
tem roku odpoved ni več možna, lahko pa se prijavi nadomestni  udeleženec. V primeru 
neudeležbe brez odpovedi do določenega roka organizator zaračuna administrativne 
stroške v višini 100 EUR (+ DDV). 
 

Prosimo bodite pravočasno na dogodku, in se držite programa in B2B urnika ter se udeležite 

načrtovanih sestankov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.promet.si/portal/sl/razmere.aspx
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prireditve_in_dogodki_splet_28-4-2021.pdf
https://prod5.assets-cdn.io/event/6974/assets/8371137376-cba661f934.pdf
https://prod5.assets-cdn.io/event/6974/assets/8371137376-cba661f934.pdf
https://prod5.assets-cdn.io/event/6974/assets/8371137376-cba661f934.pdf


 

 

LOKACIJA DOGODKA 

 

 

 

GLAVNI ORGANIZATOR  

 

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

Edina Zejnić 

T. +386 1 58 30 586  

E. edina.zejnic@ozs.si 

 

 

 

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana 

Klara Kristina Štumpfl 

T. +386 1 51 39 770 

E. ljubljana@advantageaustria.org 
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