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Objava na internetnih straneh SPIRIT Slovenija 

Zainteresiranim slovenskim podjetjem 

Št.:305-5-1/2022 

Datum: 29. 9. 2022 

 

ZADEVA: Javni poziv za udeležbo na Slovensko – Uzbeškem poslovnem forumu v sredo, 16. 

novembra 2022 od 9.30 do 15.00 v GH Union, steklena dvorana. 

ZVEZA: Vhodna gospodarska delegacija iz Uzbekistana v času od 15. do 17. novembra 2022 v 

Sloveniji 

 

Spoštovani, 

 

Obveščamo vas, da bo javna agencija SPIRIT Slovenija dne 16. novembra 2022 na lokaciji Grand Hotel 

Uniona, v stekleni dvorani, v času od 9.30 do 15.00 ure, organizirala Slovensko – Uzbeški poslovni 

forum z organiziranimi b2b srečanji med podjetji obeh držav. 

  

Osnutek programa: 

16. 11. 2022 – sreda (poslovni forum z b2b sestanki) 
Simultano prevajanje iz slovenskega v ruski jezik in obratno 
  9:30 – 10:00 Registracija udeležencev poslovnega foruma, GH Union, Miklošičeva 1, Ljubljana 

(steklena dvorana) 
10:00 – 11:30 Uvodni nagovor SPIRIT Slovenija, g. Rok Capl, v. d. direktorja 

Uvodni nagovor TPP Uzbekistana, g. D. Mamadjanov, podpredsednik 

Uvodni nagovor Častni konzul Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan, g. 
Alisher Ishkakov 
Podpis MoU med SPIRIT Slovenija in TPP  

Podpis MoU med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za investicije Republike 
Uzbekistan 
Predstavitev slovenskega poslovnega in investicijskega okolja, SPIRIT Slovenija 

Predstavitev uzbeškega poslovnega in investicijskega okolja, TPP 
Krajša predstavitev podjetij iz uzbeške poslovne delegacije, TPP 

12:00 – 13:00 Pogostitev udeležencev poslovnega foruma (stoječi bife) 
13:00 – 15:00 B2B pogovori med slovenskimi in uzbeškimi podjetji 

Opomba: Pridržujemo si pravico do spremembe programa 
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SPIRIT Slovenija razvija partnerstvo z državno Gospodarsko in industrijsko zbornico Republike 

Uzbekistan (TPP) s pomočjo in v tesnem sodelovanju s častnim konzulom Republike Slovenije v 

Republiki Uzbekistan g. Alisherjem Izkhakovim. Skupaj smo pripravili program gospodarskega obiska, 

ki bo vključeval, poleg izvedbe poslovnega foruma tudi obiske v nekaterih slovenskih institucijah in 

podjetjih. V uzbeški delegaciji so podjetja s področja gradbeništva, farmacevtskega trženja in 

programske opreme, farmacevtskih produktov, informacijske in komunikacijske tehnologije, nabave / 

prodaje gradbenih materialov, storitve v gostinstvu (standardi, avtomatizacija, izmenjava izkušenj) in s 

področja turizma.  

 

Slovenska podjetja, ki vas zanima trg Centralne Azije s poudarkom na Uzbekistanu vabimo, da svoj 

interes sporočite na elektronski naslov: tanja.drobnic@spiritslovenia.si Več informacij dobite tudi na 

telefonski številki 01 589 18 94. 

 

Pripravila: Tanja Drobnič, sekretar, sektor za spodbujanje internacionalizacije 

 

   Rok Capl 

 v. d. direktorja 
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