Gospodarski forum Koroške 2022
in srečanje podpornega okolja za podjetništvo
SPOT svetovanje Koroška, v sodelovanju in izvedbi Koroške gospodarske zbornice vabi
28.9.2022 ob 11.00 uri v Center Kope (Razborca 31, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu) na
dogodek Gospodarski forum Koroške 2022 in srečanje podpornega okolja za podjetništvo.
Cilj srečanja je seznanitev in razprava o aktualni problematiki v zvezi z energenti v
gospodarstvu.

PROGRAM
10.30 – 11.00

Kavica in prihod udeležencev

11.00 – 11.05

Pozdravni nagovor – Andreja Tarkuš, vodja, SPOT Svetovanje Koroška
in Boštjan Paradiž, Predsednik upravnega odbora Koroške gospodarske
zbornice,

11.05 – 11.15

11.15 – 11.45

Predstavitev ankete: Cene energentov, surovin in storitev med
koroškimi podjetji – Katja Pokeržnik, direktorica Koroške gospodarske
zbornice
Predstavitev ukrepov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v
zvezi z visokimi cenami in dobavljivostjo električne energije in plina
– Matevž Frangež, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo.

11.45 – 12.10 Predstavitev situacije na trgu električne energije –mag. Sebastijan
Roudi, direktor ECE d.o.o
12.10 – 12.40 Okrogla miza s koroškimi gospodarstveniki – Izzivi poslovanja koroških
podjetji ob aktualni situaciji

Gostje:
•

Bijol Janez (direktor, Bijol d.o.o.)

•

Cvar Blaž (predsednik, Obrtna zbornica Slovenije)

•

Frangež Matevž (državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

•

Kadiš Bogdan (direktor, Monter Dravograd d.o.o.)

•

Kramljak Denise (direktorica, Nieros Metal d.o.o.)

•

Močnik Jernej (glavni direktor, SIJ Metal Ravne d.o.o.)

•

Paradiž Boštjan (direktor, Vabo d.o.o.)

•

Rebula Martin (izvršni direktor za tehnično področje, TAB d.d)

12.40 – 13.00 Vprašanja in odgovori
13.00 – 14.00

Neformalno druženje s pogostitvijo

Prijave zbiramo preko povezave https://forms.gle/qDbVoMSH6rHxzfNr5 do 26.9.2022
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 031 647 677 ali preko
maila koroska.gz@gzs.si.
Dogodek je brezplačen.
Veselimo se srečanja in druženja z vami.
SPOT Svetovanje Koroška v sodelovanju s Koroška gospodarska zbornica.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT Svetovanje Koroška, kot del
aktivnosti iz akcijskega načrta.

