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ZADEVA: Srečanje prevoznikov in prevozniških družin Slovenije 2018 – vabilo 

 

Spoštovani, 

Slovenska družinska podjetja, tudi prevozniška, so večinoma majhna, vseeno pa ustvarijo kar tri četrtine 
naše dodane vrednosti in delovnih mest. Tega se še kako zavedata obe stanovski organizaciji slovenskih 
prevoznikov, ki v zadnjih letih tesno sodelujeta pri aktivnostih za izboljšanje njihovega položaja in hkrati 
želita, da se delovanje prevoznikov in družinskih podjetij še izboljša. 
 
Osnovni cilj izvedbe srečanja je na enem mestu v prijetnem in sproščenem vzdušju združiti vse sektorje, ki 
so povezani v cestnem transportu. Dogajanje bo nadgrajeno s strokovnim sejmom. Pokrovitelji dogodka so 
objavljeni na spletni strani: https://srecanjeprevoznikov.gzs.si/Vsebina/Pokrovitelji .  
 
Pokrovitelji srečanja ste projekt prepoznali kot zelo uspešen, saj bo na srečanju sodelovalo več kot 50 
partnerjev. Ponudbo svojih dejavnosti boste aktivno predstavili obiskovalcem in s tem oblikovali strokovni 
sejem, ki bi si ga marsikatera stroka lahko le želela. 
 
Ob tej priliki vas vabimo, da  na dogodek povabite svoje poslovne partnerje, ki so člani Gospodarske 
zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. V kolikor se podjetja še niso seznanila s 
prednostjo članstva, jih vabimo med svoje vrste, kajti le združeni bomo dovolj močni za dosego ciljev, ki 
vodijo k uspešnemu podjetništvu. 
 
Vseslovensko srečanje prevoznikov bo v Ajdovščini (Mirce 20) svoja vrata odprlo v soboto, 29. 9. 
2018 ob 10. uri. Svečana otvoritev bo ob 13. uri. Od 16. ure dalje bo zabava s skupino Victory in 
ansamblom Gadi. Srečanja se bodo udeležili tudi visoki politični gosti. 
 
Za obisk dogodka je obvezna predhodna prijava vas razstavljavcev, kot tudi vaših povabljenih gostov 
(preko spletne strani: https://srecanjeprevoznikov.gzs.si/Vsebina/Prijava ).  
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno 
 
Lep pozdrav. 
 
 

                       Milan Slokar, l.r. 
 

predsednik Sekcije za prevoz blaga pri 
Gospodarski zbornici Slovenije 

                           Peter Pišek, l.r. 
 

predsednik Sekcije za promet pri 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije 
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