
                                                                                                               
 
 

 
 
 

 
 

Spoštovani! 

 
VLJUDNO VAS VABIMO,  

da se udeležite 13. poslovne konference  
 

Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva –  

Slovenska podjetnost kroži prek meja 
 

NOVO MESTO 
(Kulturni center Janeza Trdine, Novi trg 5) 

6. in 7. oktober 2021 
 

 
Osrednji namen konference je mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva s slovenskimi 
poslovnimi subjekti zunaj meja naše države oziroma podpora malim in srednje velikim 
podjetjem pri vstopanju na tuje trge.  
 
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu tovrstne dogodke pripravlja vsako leto v enem 
izmed izbranih krajev v Sloveniji, pa tudi zunaj njenih meja.  
 
So-organizatorji posveta želimo spodbuditi medsebojno komuniciranje, sodelovanje in 
povezovanje med naštetimi gospodarskimi subjekti.  
 
                                                       Prisrčno vabljeni 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informacije o dogodku: 
Informacije: dr. Zvone Žigon,   tel. +386 (0)1 23 08 011, zvone.zigon@gov.si      (USZS) 
                     Ana Ahačevčič,     tel. +386 (0)1 23 08 022, ana.ahacevcic@gov.si  (USZS 
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OSNUTEK PROGRAMA 

 
SREDA, 6. 10. 2021  
Povezovalka programa:            Anja Ferjančič Hlača 
 

09:00 REGISTRACIJA 
09:30 ODPRTJE KONFERENCE – pozdravni/uvodni nagovori 

o Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto 
o Dr. Helena Jaklitsch, Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu RS 

 
10:00 OMIZJE I.: Epidemija Korona – breme ali priložnost? 
Sodelujoči: 

o Marko Gorjup - predsednik Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine in 
direktor TPV Group d.o.o.  

o Štefan Bogdan Šalej – predsednik Slovenske poslovne globalne povezave, São Paolo 
o Andrej Šik – direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, Trst 
o Benjamin Wakounig - predsednik Slovenske gospodarske zveze v Celovcu  

  
11:10 OMIZJE II.: Gostitelj se predstavi: Novo mesto priložnosti 
Sodelujoči:  

o Boštjan Grobler – podžupan Mestne občine Novo mesto in podjetnik 
o Aleš Bratož – direktor podjetja Bobič Yacht Interior d.o o.  
o Andres Hočevar, Slovenec iz Venezuele, ki se je po repatriaciji kot programer zaposlil 

v Novem mestu 
o Slovenski podjetnik z izkušnjo čezmejnega sodelovanja z Novim mestom 

    
12:20 odmor 
 
12:35 OMIZJE III.: Izkušnje iz tujine lahko bogatijo slovensko podjetniško okolje 
Povezuje:     Mojca Badovinac 
Sodelujoči: 

o Janez Colnar ml. – Vinar – povratnik iz Luksemburga, večkratni prejemniki nagrad na 
mednarodnem ocenjevanju vin Decanter v Londonu  

o Maja Kumelj – Pie shop – Ameriške pite v Novem mestu  
o Luka Pitamic – Vsestranski podjetnik, ki je deloval v različnih državah (high-tech, fin-

tech)  
o Slovenski podjetnik, delujoč v tujini 

 
13:50  POGOSTITEV      
14:40  Pogovori med podjetniki - B2B 
16:20 Neformalni program 
 

ČETRTEK, 7. 10. 2021  
 Ogled izbranih podjetij na njihovih lokacijah. 
 
KOTIZACIJE NI. 
Poskrbljeno bo za simultano prevajanje slovenščina-angleščina-slovenščina. 
Obisk konference »v živo« bo mogoč ob izpolnjevanju pogojev PCT. 
Obisk konference in prevajanje bo mogoče tudi na spletni povezavi, ki jo bomo zainteresiranim poslali pred 
dogodkom. 


