
   

  

 
V A B I L O 

na  
GOSPODARSKI FORUM 

 
 

 
Spoštovani, 
 
ob nepredvidljivih situacijah, s katerimi se srečujemo v zadnjem času, ter ob prepolnih delovnih 

urnikih, je še posebej pomembno, da si vzamemo čas za dogodke, ki polepšajo dan, nas obogatijo 

ter napolnijo z novimi znanji, poznanstvi in dobro energijo. 

 

 

Vljudno vabljeni, da nas  

14. septembra 2021, med 9.30 in 11.30 v Občini Hoče - Slivnica 

počastite s svojo prisotnostjo in se udeležite  

 

 

GOSPODARSKEGA FORUMA,  

 

 

ki  ga v Občini Hoče - Slivnica pripravljamo v sodelovanju z 

RRA Podravje - Maribor, ZRS Bistro Ptuj ter Štajersko gospodarsko zbornico. 

 

 

Ob dobri kavi ali čaju in lokalnih dobrotah boste zagotovo uživali v predstavitvah gostov, izmenjavi 

mnenj in izkušenj ter spoznavanju novih poslovnih priložnosti in navezovanju novih stikov. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM: 
 

 

9.00–9.30: Zbor udeležencev, registracija 

9.30–10.30: Pozdravni nagovori in predstavitve 

 
Pozdravni nagovor s strani moderatorja in predstavitev prisotnih 

• mag. Božidar Pučnik, RRA Podravje - Maribor 

 
Pozdravni nagovor župana Občine Hoče - Slivnica 

• dr. Marko Soršak, Občina Hoče - Slivnica 

 
Pozdrav veleposlanice Turčije v Sloveniji  

• njena ekscelenca Aylin Taşhan, Veleposlaništvo Turčije v RS 

 
Predstavitev poslovanja s Turčijo  

• ga. Asuman Kilic Turkeş, Veleposlaništvo Turčije v RS 

 
Predstavitev slovenskega poslovnega foruma v Turčiji  

• g. Srečko Pirtovšek, SLOTUR 

 

Predstavitev poslovnih priložnosti za slovenska podjetja na EXPO Dubaj  

• dr. Jurček Žmauc, direktor slovenskega paviljona na EXPO Dubaj 

• ga. Jasna Mak, SPOT svetovanje Podravje 

 
Predstavitev projekta »Innovative Location« 

• g. Robert Novak, ZRS Bistra Ptuj 

 

Nove poslovne priložnosti v Občini Hoče - Slivnica 

• g. Andrei Toma, GoAsset  

• ga. Alexandra Gačevičová, GoAsset 

 
Regionalno skrbništvo – pomoč pri internacionalizaciji podjetij  

• mag. Božidar Pučnik, RRA Podravje - Maribor 

10.30–11.30: Druženje in pogostitev 
 

Dogodek bo potekal v skladu s takrat veljavnimi epidemiološkimi pogoji in ukrepi, zato vljudno 

prosimo za prijavo preko spletnega obrazca, ki ga najdete tukaj. Zaradi epidemioloških omejitev je 

obvezna prijava do 10. septembra 2021, saj je število mest za udeležence foruma omejeno.  

V kolikor dogodka zaradi epidemioloških omejitev ne bo mogoče izvesti v živo, bo dogodek potekal 

preko spleta. 

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo. 
 

 

 

Uroš Rozman, 
direktor, l.r. 

Doc. dr. Štefan Čelan, 
direktor, l.r. 

Mag. Aleksandra Podgornik, 
direktorica, l.r. 

Dr. Marko Soršak, 
župan, l.r. 

RRA Podravje - Maribor ZRS Bistra Ptuj Štajerska gospodarska zbornica Občina Hoče - Slivnica 

https://forms.gle/XNXiva94r7pmxgts7

