
Slovensko-nizozemski poslovni klub vabi na

P O S V E T

GOSPODARSKA DIPLOMACIJA – MALI IGRALCI NA GLOBALNEM 
TRGU: PRIMER SLOVENIJE IN NIZOZEMSKE

v petek, 25. januarja 2019, ob 9. uri
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Za Slovenijo kot državo je vitalnega pomena, da se v mednarodnem gospodarskem okolju 
uvršča v skupino uspešnih in zanesljivih trgovskih partnerjev. Notranji trg je omejen, 
geografska lega odlična, delovna sila pa je zelo izobražena. Tako se postavlja vprašanje, 
kako lahko Slovenija razvija svoj gospodarski potencial tudi zunaj svojih meja.

Poleg orisa vloge in prizadevanj države in civilne družbe pri spodbujanju 
internacionalizacije podjetij bo poseben poudarek na slovensko-nizozemskih poslovnih 
odnosih in priložnostih. Obe državi sta relativno majhni in v veliki meri odvisni od izvoza, 
kar ju dela zelo zanimivi partnerski državi. 

Vljudno vabljeni!

Marc van Rijnsoever
predsednik SDBP

Prosimo vas, da sodelovanje oz. udeležbo na posvetu potrdite do ponedeljka, 21. 1. 
2019 na e-poštni naslov info@sdbp.eu. Prijavnine ni. 

Ob prijavi prosim navedete ime, priimek in naslov stalnega bivališča (zaradi olajšanja 
postopka registracije v recepciji parlamenta). S potrditvijo vaše udeležbe se tudi strinjate s 
snemanjem in fotografiranjem dogodka.

V primeru, da se dogodka ne morete udeležiti, se lahko prijavite na novice o prihodnjih 
dogodkih na info@op-ds.si ali preko www.sdbpgroup.com/contact/.
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PROGRAM POSVETA:

9.00 – 9.30

SPREJEM UDELEŽENCEV 

9.30 – 9.50

POZDRAVNI NAGOVORI

Alojz KOVŠCA, predsednik Državnega sveta

Marc W. van RIJNSOEVER, predsednik Slovensko-nizozemskega poslovnega kluba

dr. Miro CERAR, Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije  -  v potrjevanju

Zdravko POČIVALŠEK, Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo  -  v potrjevanju

9.50 – 10.10
PREDAVANJE

Alenka SUHADOLNIK, generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo MZZ,

Slovenska gospodarska diplomacija

10.10 – 11.00
PANELNA RAZPRAVA

- Kako lahko podjetja sodelujejo z državo, da pospešijo svoje poslovanje v tujini?

- Konkreten primer: kako doseči Nizozemsko?

Alenka SUHADOLNIK, generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo MZZ

Jernej TOVŠAK, generalni direktor za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo 

MGRT  

Sonja GOLE/Matjaž GRM: TBD, Adria MOBIL - v potrjevanju

Karin van ROOYEN, častna konzulka Republike Slovenije na Nizozemskem

Panelno razpravo bo moderirala Ladeja GODINA KOŠIR, ustanoviteljica in 

direktorica Circular Change in članica Slovensko-nizozemskega poslovnega kluba.

11.00 – 12.00

SPLOŠNA RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI POSVETA

12.00 – 12.30

DRUŽENJE V PREDVERJU DVORANE DRŽAVNEGA SVETA
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