
Vabljeni, da se udeležite poslovne konference v okviru projekta Connect SME Plus  
(Interreg Slovenija - Avstrija 2014-2020), ki jo organiziramo skupaj z Uradom Republike Slovenije  

za Slovence v zamejstvu in po svetu. Slovenska gospodarska zveza (SGZ) je postala v 30 letih svojega delovanja 
učinkovit čezmejni posrednik, ki gradi mostove med narodi in skrbi za dolgoročne in trajnostne odnose.  

Sodelovanje na poslovni konferenci je odlična priložnost, da se izzivov lotimo skupaj in smo pri tem  
še uspešnejši. Pripravili smo vam zanimive vsebine in kompetentne sogovornike. 

VABILO

v sredo, dne 22.05.2019 v Campus Ad Fontes,
Bahnstraße 55, 9141 Dobrla vas, Avstrija.

»Preko izzivov do uspeha«

11. poslovna konferenca v sklopu �Slovenska podjetnost kroži prek meja�



POTEK POSLOVNE KONFERENCE: 

9:00 – 09:30 Sprejem in registracija
 
9:30 – 10:00 Pozdravne besede:
  •  Benjamin Wakounig, predsednik, Slovenska gospodarska zveza  

v Celovcu (SGZ)
  •  Jürgen Mandl, predsednik, Koroška gospodarska zbornica (WKK)
  •  Peter J. Česnik, minister, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu  

in po svetu (USZS)

10:00 – 11:00  Slovenska podjetnost kroži prek meja (predstavitev) 
  •  Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu 
  •  Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ), Trst (Italija)
  •  Razvojna agencija Slovenska krajina (RASK), Monošter (Madžarska)
  •  SLO-CRO poslovni klub, Zagreb (Hrvaška)
  •  Društvo v tujini izobraženih Slovencev (VTIS), Ljubljana (Slovenija)

11:00 – 11:30    Mala in srednje velika podjetja: kako lahko povezovanje  
spodbuja rast? (predavanje):

   • Maja Makovec Brenčič, profesorica, Ekonomska fakulteta  
Univerze v Ljubljani 

11:30 – 11:50   Coffee break

11:50 – 12:40  Milenijci o izzivih in priložnostih v regiji (okrogla miza):
  •  Alexander Mann, podjetnik in ustanovni član SGZmladina 
  •  Aljaž Verhovnik, predsednik, Mladinski svet Ravne na Koroškem 
  •  Ana Tijssen, akademska glasbenica pianistka in profesorica klavirja
  •  Christiane Holzinger, predsednica, Junge Wirtschaft 
  •  Jernej Dvoršak, BABEG Kärntner Betriebsansiedlungs- &  

Beteiligungs GmbH
  •  Nastja Uranc Praper, prokuristka, UR-NA d.o.o 
   Pogovor bo vodil: Tomaž Ogris, poslovodja, MAJOR TOM 

12:40 – 13:20  Kosilo 

13:20 – 13:35   Investiraj na Koroško! (predavanje):
  •  Meinrad Höfferer, vodja oddelka za zunanjo gospodarstvo in EU,  

Koroška gospodarska zbornica (WKK)

13:35 – 13:50 Priložnosti v Sloveniji! (predavanje):
  •  Ajda Cuderman, direktorica, SPIRIT Slovenija 

13:50 – 14:50  Kako biti čezmejno uspešen? (okrogla miza): 
  •  Alexander Novak, član uprave, BKS Bank AG
  •  Bernhard Reiter, poslovodja, ZMP – Zadruga Market GmbH
  •  Blaž Šlemič, direktor, Unija Consulting d.o.o. 
  •  Jakob Hraschan, direktor, PANACEO International Active  

Mineral Production GmbH
  •  Štefan Pavlinjek, direktor, ROTO – Roto Group d.o.o.
  •  Werner Kruschitz, poslovodja, Kruschitz GmbH
   Pogovor bo vodil: Marian Wakounig, regionalni manager,  

Zvezno ministrstvo za finance 

14:50 – 15:00  Zaključne misli 
  •  Benjamin Wakounig, predsednik, Slovenska gospodarska zveza  

v Celovcu (SGZ) 

Vzporedno s programom bodo potekala v naprej dogovorjena B2B srečanja. 
  •  11:30 – 12:30  1. blok pogovorov
  •  13:20 – 14:20   2. blok pogovorov

Prireditev bo v slovenskem in v nemškem jeziku s simultanim tolmačenjem.
p r i j a v a :    Prosim potrdite vašo udeležbo do 15.05.2019 s priloženo prijavnico  

na naslov office@sgz.at.
Dodatne informacije so na voljo na zgornjem elektronskem naslovu ali  
po telefonu +43 463 508 802; kontaktni osebi sta Andrej Hren ali Vesna Hodnik.

Veselimo se vaše udeležbe!


