
RAZSTAVNI 
PROSTOR 
ŠTEVILKA

23. in 24. november 2011

Gospodarski izzivi in priložnosti čezmejnega sodelovanja
ob

lik
ov

an
je

 in
 p

rip
ra

va
: T

ja
ša

 T
ur

k



2

GOSPODARSKI IZZIVI IN PRILOŽNOSTI ČEZMEJNEGA 
SODELOVANJA

Na sejmu Kariera 2011 so se pod skupnim sloganom Gospodarski izzivi in priložnosti 
čezmejnega sodelovanja povezale s slovenske strani tiste organizacije, ki v svoji strategiji 
in dejavnosti namenjajo velik poudarek čezmejnemu sodelovanju in povezovanju s 
Slovenci v zamejstvu in po svetu. Tokrat je velika pozornost posvečena gospodarskemu 
sodelovanju. Vladno strategijo na tem področju bo predstavil

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu z Inštitutom za narodnostna 
vprašanja, GZS Zbornica osrednjeslovenske regije Ljubljana pa bo predstavila nekaj 
uspešnih rezultatov dosedanjega sodelovanja in potenciale v prihodnosti.

Na razstavnem prostoru nastopajo tudi slovenske zamejske asociacije:

•	 Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta, 
•	 Slovensko gospodarsko združenje iz Celovca, 
•	 RA Slovenska krajina iz Monoštra in 
•	 Urad za Evropo iz Reke, ki želijo opozoriti na potrebo po večjem povezovanju med 

gospodarskimi subjekti iz matične domovine in iz zamejskega okolja. 

Vabimo v prvi vrsti mlade obiskovalce, da spoznajo možnosti različnih projektov 
izmenjav praks in pripravništva, ki jih inštitucije in deželna združenja že izvajajo, in želijo 
na ta način priložnosti predstaviti tudi mladim iz matične domovine. Predstavljamo tudi 
evropski projekt »Dan za punce«, namenjen dekletom iz tretje triade devetletke in projekt 
čezmejnega sodelovanja KNOW US, ki povezuje univerze in gospodarstvo z obeh strani 
meje s skupnim ciljem: poiskati in posredovati dobre izkušnje na področju spodbujanja 
inovativnosti v malih in srednjih podjetjih.
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Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu 
Government’s Office for SloveniansAbroad

Komenskega 11, SI-1000 Ljubljana 
tel: +386 (0)1 230 80 06 fax: +386 (0)1 230 80 17  

www.uszs.gov.si   www.dobrodoslidoma.si

STRATEGIJA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN AVTOHTONO SLOVENSKO NARODNO SKUPNOSTJO V 
SOSEDNJIH DRŽAVAH NA PODROČJU GOSPODARSTVA DO LETA 
2020

Vlada RS je na svoji seji v četrtek, 5. maja 2011 sprejela Strategijo sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju 
gospodarstva do leta 2020. Vlada se je seznanila z vsebinskim in terminskim letnim načrtom 
sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih 
državah na področju gospodarstva za leto 2011 ter s pregledom projektov čezmejnega 
sodelovanja. 
 
Namen strategije je usklajen, sinergijski in strateški pristop vseh pomembnejših gospodarskih 
dejavnikov iz Republike Slovenije in sosednjih držav (državni organi, podjetja, zbornice, 
manjšinska združenja, diplomatsko-konzularna predstavništva, drugi gospodarski dejavniki, pa 
tudi posamezniki na obeh straneh meja) – združitev oziroma uskladitev kapitala, znanja, izkušenj, 
človeških virov in dejavnosti. Takšno delovanje bo po našem mnenju okrepilo obstoječe in ustvarilo 
nove gospodarske tokove na poselitvenem območju slovenske narodne skupnosti in Republike 
Slovenije ter spodbujalo večjo konkurenčnost na trgih tretjih držav v smeri bolj homogene vizije 
gospodarskega sodelovanja med tem poselitvenim območjem in matično državo. 
 
Za izvajanje strategije je pri Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu imenovano 
posebno delovno telo za spremljanje strategije, katerega delo vodi in usklajuje Urad. 
 
S projekti in dogodki, določenimi v vsebinskem in terminskem letnem načrtu želimo okrepiti 
gospodarsko sodelovanju med RS in avtohtono narodno skupnostjo v sosednjih državah. 
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V letu 2011 sta bila izvedena dva dogodka pri katerih je kot soorganizator sodeloval Urad Vlade 
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. V mesecu aprilu je pod pokroviteljstvom Slovenske 
gospodarske zveze iz Celovca potekala čezmejna poslovna konferenca »Go Austria! Priložnosti 
za podjetja iz Slovenije v Avstriji«, v mesecu maju pa je Slovensko deželno gospodarsko 
združenje iz Trsta pripravilo konferenco z naslovom »Vključevanje mladih v čezmejne 
gospodarske procese«. Z oblikovanjem »skupne info baze o ponudbi in povpraševanju po kadrih« 
ter s podporo pri izobraževanju novih kadrov za evro-projektiranje in čezmejnem sodelovanju tudi 
preko štipendij in delovnih praks, želimo oblikovati čezmejne fleksibilne kadre. 

V prihodnjih mesecih načrtujemo še nekaj dogodkov, kot je npr. preverjanje možnosti sodelovanja 
in vključevanja slovenskih finančnih institucij v zamejsko realnost. 

V sodelovanju z območno gospodarsko zbornico Ljubljana in Inštitutom za narodnostna 
vprašanja organiziramo okroglo mizo z naslovom »Gospodarski izzivi in priložnosti čezmejnega 
sodelovanja«, ki bo potekala 24. novembra 2011 na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

Strategijo, vsebinski in terminski letni načrt za leto 2011 ter ostalo gradivo najdete na spletni 
strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, pod rubriko Gospodarstvo; http://
www.uszs.gov.si/si/znanost_gospodarstvo_mladi/gospodarstvo/
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Tel: +386 (1) 200 18 72 Fax: +386 (1) 251 09 64
e: INV@inv.si S:www.inv.si

Inštitut za narodnostna vprašanja (INV) je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je nastal leta 1925 
v Ljubljani, kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu. Proučeval je položaj Slovencev 
v sosednjih državah, položaj nemške in madžarske manjšine v Sloveniji ter nastajanje medn-
arodne manjšinske zaščite v okviru Lige narodov in Evropskih manjšinskih kongresov. 

Formalni ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda INV je Republika Slovenija, soustanovitelja 
pa sta Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Inštitut vsa desetletja svojega obstoja poli- in interdisciplinarno proučuje zgodovinske ter 
sodobne vidike obstoja slovenskega naroda, slovenske narodne skupnosti v Italiji, Avstriji in na 
Madžarskem, avtohtone narodne manjšine v Sloveniji ter mednarodno manjšinsko zaščito. Od 
državne osamosvojitve Republike Slovenije 1990–91 se je na INV okrepilo proučevanje etnično 
mešanih področij ob slovensko-hrvaški meji, položaja Slovencev v državah zahodnega Balkana, 
slovenskih izseljencev v svetu, romske etnične skupnosti ter priseljenskih oziroma novih manjšin 
v Sloveniji.

V raziskovalnem programu Etnične in manjšinske študije ter slovensko narodno vprašanje, 
v temeljnih, aplikativnih in ciljnih raziskovalnih projektih, mednarodnih ter evropskih projektih 
skupina okoli 20 raziskovalcev INV proučuje tudi druge pojavne oblike etničnosti v Evropi ter v 
svetu. To vključuje urejanje etničnih odnosov, preprečevanje in razreševanje kriz ter konfliktov 
(posebej v srednji in jugovzhodni Evropi), migracije in etnične dimenzije integracijskih procesov 
v večkulturnih družbah, travme nasilja in posledic fašizma ter nacizma, meje in čezmejno 
sodelovanje.

Inštitutski raziskovalci so učitelji ali mentorji na več slovenskih in tujih univerzah. Kot svetovalci 
sodelujejo z različnimi nacionalnimi in mednarodnimi institucijami ter organizacijami (npr. Svet 
Evrope, Evropska unija, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, Pakt stabilnosti za 
jugovzhodno Evropo, UNESCO, itd.). Leta 1965 je INV v Ljubljani organiziral prvi seminar OZN o 
človekovih pravicah v večnacionalnih skupnostih; od tedaj so inštitutski sodelavci pripravili dolgo 
vrsto univerzalnih ali regionalnih znanstvenih konferenc.
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Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 589 81 74

www.

O Zbornici osrednjeslovenske regije
GZS Zbornica osrednjeslovenske regije Ljubljana sodeluje z 32 občinami pri razvoju 
osrednjeslovenske regije, ki naj postane odlična lokacija za inovativno gospodarstvo, trgovino in 
posle ob dolgoročni skrbi za kakovost življenja prebivalstva v regiji. Zbornica promovira podjetja 
člane, in vabi nova podjetja ter zagotavljati podjetnikom podporo in pomoč pri njihovem poslovnem 
uveljavljanju. Osrednja platforma delovanja je Mreža za inovativnost, v kateri potekajo celoletne 
vsebine v prid razvoju kulture inovacij in inovativnosti, ter mednarodna razstava Inovativnost izzivi 
gospodarskega razvoja, na kateri so najboljše inovacije regije tudi predstavljene in nagrajene.

Izobražujemo za gospodarstvo
Zajtrki s strokovnjakom 
Zaznavanje potreb gospodarstva in pomanjkanja strokovnih kadrov; usmerjanje mladih v poklice 
na nivoju osnovnega, poklicnega in srednješolskega izobraževanja Motivacijske delavnice z 
ravnatelji šol in izobraževalnih ustanov 
Motivacijske delavnice z mladimi 
Razvoj učnih podjetij 
Osvežitveni seminarji za posamezne stroke 
Sodelovanje in povezovanje z Univerzami (Ljubljana, Maribor, Koper)

Promoviramo kulturo inovativnosti
Mreža za inovativnost 
Razpis za najboljše inovacije v preteklem letu in podelitev nagrad
Vsakoletna razstava INOVATIVNOST IZZIVI GOSPODARSKEGA RAZVOJA
Radijska oddaja POSLOVNI IZZIVI IN PRILOŽNOSTI (Oddaja o inovativnosti in intelektualni lastnini)
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Spodbujamo povezovanje - internacionalizacija
Projekti 
Delegacije, izmenjave, skupni sejemski nastopi 
Partnerstvo GZS Območna zbornica Ljubljana je članica Konzorcija regionalnih zbornic vzdolž 
reke Save (od izvira do izliva Save) ERSUS

Ustanavljamo podjetja
Registrirana e-vem točka s svojimi svetovalci je na razpolago bodočim in delujočim podjetnikom 
na dveh lokacijah v Ljubljani. 

Infocenter * borza poslovnih priložnosti
Poslovno stičišče za vse, ki iščejo prostor in priložnosti na evropskem trgu
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Ul. / viaCicerone 8, 34133 Trst / Trieste (TS)
Tel. +39 04067248, fax +39 0406724850

info@sdgz.it, www.sdgz.it, www.icon-project.eu

Slovensko deželno gospodarsko združenje od leta 1946 povezuje in zastopa slovenske podjetnike 
in samostojne poklice v Italiji. SDGZ si že 65 let prizadeva za razvoj krajevnega gospodarstva in 
za zaščito interesov včlanjenih podjetij različnih sektorjev s posredovanjem zahtev podjetništva 
pri vseh pristojnih organih.
Sekcije Združenja SDGZ

Slovensko deželno gospodarsko združenje je razdeljeno na pet sekcij, ki predstavljajo pravi 
steber Združenja:

•	 Mednarodna trgovina in storitve 
•	 Trgovina na drobno 
•	 Gostinci 
•	 Obrtniki 
•	 Samostojni poklici 

Vsaka sekcija ima svoj odbor, ki sledi specifičnim problematikam posameznega sektorja.

Poleg tega si je SDGZ zaradi svoje specifike poznavanja dveh jezikov, predvsem pa dveh kultur in 
miselnosti, priborilo vlogo povezovalnega elementa med italijanskim in slovenskim gospodarstvom, 
tako da je postalo referenčna točka za italijanske podjetnike, ki se želijo spoprijeti s slovenskim 
trgom in slovenskimi, ki želijo s svojimi storitvami in proizvodi prodreti na italijanski trg.

V sklopu tega delovanja SDGZ že več let sodeluje v projektih čezmejnega sodelovanja SLO-ITA, 
v tem programskem obdobju pa je aktivna na strateškem projektu na sektorju podjetništva iCON 
v sklopu katerega so predvidene čezmejne delovne izmenjave in prakse.

Vse zainteresirane pozivamo, da se zglasijo pri nas, za dodatne informacije o pobudi.
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Spengergasse 8, 9020 Klagenfurt a. W. / Celovec
Tel.: +43 463 508 802/Faks: +43 463 508 8024

E-pošta: office@sgz.at www.sgz.at

Slovenska gospodarska zveza je nadstrankarska krovna gospodarska organizacija koroških 
Slovencev.  Ustanovili so jo leta 1988 gospodarstveniki in člani prostih poklicev iz vrst slovenske 
narodne skupnosti na Koroškem.

Namen Slovenske gospodarske zveze je v prvi vrsti združevanje slovenskih gospodarstvenikov 
in gospodarskih strokovnjakov, pospeševanje podjetništva v skupnem Alpsko-jadranskem 
prostoru, svetovanje pri podporah Evropske unije, informiranje članov o gospodarskih in davčnih 
zadevah in tudi consulting pri čezmejnih gospodarskih dejavnostih med Avstrijo in Slovenijo. Naše 
dejavnosti so zato osredotočene na organiziranje poslovnih srečanj, strokovnih delavnic, tečajev 
in ekskurzij, izdajanje publikacij, razvijanje in izvajanje evropskih čezmejnih projektov, pomoč pri 
ustanavljanju novih podjetij, pa tudi povezovanje gospodarstvenikov tu in onstran meje.

Slovenska gospodarska zveza ima tudi mladinsko sekcijo SGZ Mladina, ki želi mladim pomagati 
pri izobraževanju in vključevanju v poklicno življenje v avstrijskem in čezmejnem gospodarskem 
prostoru. SGZ Mladina si prizadeva za izboljšanje primernih študentskih kooperacij, projektov, 
čezmejnega sodelovanja ter za vzpostavitev sistema delovnih praks.

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu je tudi Slovenski poslovni klub v Avstriji. Naloge so 
nudenje pomoči predvsem malim in srednje velikim podjetjem iz Slovenije z informacijami in 
izkušnjami, izvajanje promocije gospodarstva Republike Slovenije v Avstriji, seznanjanje avstrijske 
poslovne javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in ostalimi posebnostmi iz slovenskega 
poslovnega okolja ter seznanjanje slovenskih institucij in podjetij s spremembami v avstrijskem 
poslovnem okolju.
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Urad za Evropo – Reka / Euro ured d.o.o.
Podpinjol 43, HR-51000 Reka

euroured@ri.t-com.hr
Mobitel: +385 (0)91 22 33 421

Urad za Evropo – Reka je podjetje, ki ga je leta 2008 ustanovila Zveza slovenskih kulturnih 
društev na Hrvaškem na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Glavni 
namen podjetja je poslovno svetovanje pri pridobivanju podporah od EU za slovensko narodno 
skupnost (slovenska kulturna društva, Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem in Svete slovenske 
narodne manjšine na Hrvaškem). Na Hrvaškem deluje 16 slovenskih kulturnih društev, 9 Svetov 
slovenske narodne manjšine in 13 predstavnikov slovenske narodne manjšine. Poslovno 
svetovanje ponujamo tudi ostalimi.

Poslovno svetovanje ki ga Urad za Evropo – Reka nudi zajema pomoč pri zbiranju ustreznih 
informacij o razpisih, obveščanje o razpisih, obveščanje o ustreznih informativnih dogodkih vezanih 
na razpise, pomoč pri oblikovanju ustreznih projektnih idej, pomoč pri pripravi ustrezne razpisne 
dokumentacije za projekte,  pomoč pri iskanju ustreznih partnerjev, pomoč pri koordinaciji in 
izvedbi eventualno odobrenih projektov, pomoč pri pripravi vmesnih in končnih poročil, ter drugo 
glede na skupni dogovor. 

Urad za Evropo – Rekaje v letu 2011 vzpostavil poslovno sodelovanje z Poslovnim klubom 
slovensko hrvaških gospodarstvenikov iz Zagreba, ki združuje slovenske gospodarstvenike in 
gospodarske strokovnjake. Obe organizaciji bosta skupaj spodbujali razvoj slovensko hrvaškega 
gospodarskega prostora.  
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RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKA KRAJINA
SZLOVÉN VIDÉK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 

9970 Monošter Gárdonyi u.1. / 9970 SzentgotthárdGárdonyi u.1. 
Telefon..00 36 30 217 5455 /Fax 0036 94 383-164 

spletna stran:www.szlovenvidek.hu 
E-mail: szlovenvidek@t-email.hu

Razvojno agencijo Slovenska krajina je leta 2006 ustanovila Zveza Slovencev na 
Madžarskem. Agencija, kot neprofitna organizacija dela in si prizadeva za kulturni, 
turistični in gospodarski razvoj slovenskega Porabja, območja, kjer živi slovenska 
manjšina na Madžarskem. 

Osnovne dejavnosti Agencije so:

•	 razvijanje in realizacija projektov, financiranih iz evropskih ter državnih skladov za 
razvoj kulture, gospodarstva, kmetijstva in turizma 

 o projekti s področja kulture: CarpeDiem, Sosed k sosedu, Porabska   
  domačija, 
 o s področja turizma - Razvoj turističnega marketinga slovenskega   
  Porabja,  gospodarstvo in kmetijstvo: Upkač, Vzpostavitev vzorčne   
  kmetije na Gornjem Seniku
•	 povezovanje gospodarstvenikov tu in onstran meje 
•	 organiziranje srečanj, izobraževalnih in informacijskih sestankov, strokovnih tečajev 

in ekskurzij
•	 svetovanje pri podporah EU za slovenske organizacije in poslovneže
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Dodatne informacije
Na razstavnem prostoru se predstavlja tudi projekt DAN ZA PUNCE, ki je namenjen dekletom iz 
tretje triade devetletke, ki se bodo lahko 26. Januarja 2012 seznanile s tehničnimi poklici in izzivi 
neposredno na organiziranih obiskih in pogovorih v podjetjih, ki so se pridružila projektu DAN ZA 
PUNCE. Nosilec projekta je ZDS Slovenije, partner pa Zavod za razvoj družinskega in ženskega 
podjetništva META in GZS ZOR Ljubljana. Oba partnerja bosta predstavila tudi virtualni inkubator 
za mlade podjetnice.
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Ko dobro idejo zapišem, ima več možnosti da se uresniči



14

Ko dobro idejo zapišem, ima več možnosti da se uresniči
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Ko dobro idejo zapišem, ima več možnosti da se uresniči
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OKROGLA MIZA 
GOSPODARSKI IZZIVI IN PRILOŽNOSTI ČEZMEJNEGA SODELOVANJA

24. november 2011 – ob 11.00 
Dvorana Urška,  

Gospodarsko razstavišče, glavni vhod z Dunajske ceste

 PROGRAM

 Uvodne besede 
 Akademik profesor dr. Boštjan Žekš Minister pristojen za Slovence v zamejstvu in  
 po svetu

 Prizadevanje vlade za sodelovanje med Republiko Slovenijo in avtohtono   
 slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do  
 leta 2020
 Breda Mulec, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

 Pomen gospodarskega sodelovanja za krepitev identitete manjšine
 Sonja Novak Lukanovič, Inštitut za narodnostna vprašanja

 Marta Turk, GZS Zbornica osrednjeslovenske regije
 Priložnostih in izzivih čezmejnega sodelovanja

 PREDSTAVITVE GOSPODARSKE ORGANIZACIJE SLOVENSKE AVTOHTONE  
 NARODNE SKUPNOSTI V SOSEDNJIH DRŽAVAH  
 Slovensko deželno gospodarsko združenje Trst, Italija
 Andrej Šik, direktor 

 Slovensko gospodarsko združenje Celovec, Avstrija
 Marina Einspieler-Siegert, direktorica

 Razvojna agencija Slovenska Krajina Monošter, Madžarska
 Andeja Kovacs, direktorica

 Urad za Evropo Reka, Hrvaška  
 Marijana Košuta Banković, direktorica

 Diskusija in zaključek


