
 
 

''Aktivnost sofinancirana s strani Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma in Ministrst  va za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije''. 

 

Nemški Forum  

23.4.2015, 9:00 - 15:30 

Four Points by Sheraton  

| Ljubljana Mons |  

Hotel Mons d.o.o., Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana, Slovenia 

8:30 – 9:00 Registracija  

9:00 – 9:30  Pozdravni nagovor 

 Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice  

 mag. Gorazd Mihelič, v.d. direktorja, SPIRIT Slovenija 

 Dr. Jakob Haselhuber, namestnik veleposlanice dr. Anne Prinz in vodja gospodarskega oddelka na Veleposlaništvu Zvezne 

republike Nemčije v Ljubljani 

 Aleš Cantarutti , državni  sekretar  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

  

 

9:30 – 9:50 Predstavitev nemškega trga in poslovanja 

 

Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske   

zbornice je že več kot 20 let prisotna v službi nemške gospodarske zbornice, med drugim je delovala 

na zbornici na Portugalskem (1989-1995, 2001-2002), v Maleziji (1996-1999) in v Berlinu (1999-

2000). 

 

 



 
 

''Aktivnost sofinancirana s strani Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma in Ministrst  va za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije''. 

Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice  

 

10:00 Pričetek delavnic (po predhodni rezervaciji) 

Delavnice potekajo vzporedno v dveh skupinah po predhodni prijavi udeležencev. Udeleženci si lahko iz vsakega bloka izberejo 

delavnico katere se želijo udeležiti (v vsakem bloku je možno izbrati samo eno delavnico, v kolikor bi se želeli udeležiti obeh imate 

možnost prijave dveh oseb iz podjetja). Na delavnicah je zaželjena interaktivnost udeležencev. Za individualna vprašanja vam bodo 

naši strokovnjaki na voljo po delavnicah. 

10:00 - 10:45 Delavnica 1  



 
 

''Aktivnost sofinancirana s strani Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma in Ministrst  va za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije''. 

a) Vstop na nemški trg 
 

 
Simon Pöpperl, namestnik direktorice Slovensko-nemške 
gospodarske zbornice je na zbornici dejaven že od leta 2008. 
Njegove glavne naloge vključujejo nadzor nemških 
investitorjev in podjetij, ki želijo vstopiti na slovenski trg, kot 
tudi skrb in podpora slovenskim podjetjem pri vstopu na 
nemški trg. 
 

Simon Pöpperl, namestnik direktorice Slovensko-nemške 
gospodarske zbornice 

b) Startup podjetja  - kakšni so izzivi in možnost 
podpore v Nemčiji  

 
 

Carl-Philipp Wackernagel je koordinator pri Berlin Partner 
Startup Unitu. Berlin velja za optimalno središče Start Up 
podjetij z ogromnimi možnostmi predvsem za mlada, 
inovativna podjetja. G. Herzog bo v okviru delavnice 
predstavil svoje izkušnje, izzive in rešitve pri podpori mladih 
start upov. 
 
 
Carl-Philipp Wackernagel  
Koordinator Berlin Startup Unit  

 

11:00-11:45 Delavnica 2  

 

a) Pravni in davčni okviri poslovanja v Nemčiji b) Optimizacija logističnih procesov 
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 Katja Stadler, Vodja področja pravo in davki na Slovensko-
nemški gospodarski zbornici. Katja Stadler svetuje podjetjem 
glede pravnih in davčnih vprašanj pri vstopanju in poslovanju 
tako na nemškem kot tudi slovenskem trgu. Pomaga pri 
ustanavljanju podjetij, zaposlovanju delavcev in s tem 
povezanimi delovnopravnimi vprašanji, dejavna je tudi pri 
izterjavi. Na področju davkov svetuje v zvezi osnovnimi davčnimi 
vprašanji glede obveznosti podjetij kot zaposlenih, posebej na 
področju registracije za namene DDV. 
 
Katja Stadler, Vodja področja pravo in davki, Slovensko-nemška 
gospodarska zbornica 
 

 
 

TNT Express je eno izmed vodilnih podjetij v ekspresni dostavi 
paketnih pošiljk na svetu, v Evropi pa med vsemi ponudniki 
zavzema vodilno pozicijo. V Sloveniji je prisoten od leta 2005. Na 
delavnici bo generalni direktor, g.Thomas Zaralides, Country 
General Manager of TNT Slovenija , predstavil kako optimatizirati 
logistične procese, kateri način prevoza je najprimernejši za vaše 
podjetje, kakšni so stroški, prednosti in pomanjkljivosti pri  
različnih transportnih in na svojih primerih predstavil najboljše 
rešitve.  

 
Thomas Zaralides, Country General Manager, TNT Slovenija 

 

10:45-11:00 Coffee break – Networking 

 

11:45- 12:30 Delavnica 3 
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12:30-13:30 Kosilo (samopostrežni bife) 

13:30- 14:15 Delavnica 4 

a) Pravni in davčni okviri poslovanja storitvenih podjetij 
v Nemčiji 

 

 
Jernej Dvoršak svetuje izvoznim in storitvenim podjetjem, ki 
vstopajo na nemški trg ali pa so tam že prisotna. Podjetjem 
pomaga pri registraciji za namene DDV, prijavi delavcev ter 
opravlja vse potrebne ostale prijave pred začetkom dela oz. 
izvozom proizvodov na tuji trg. 
 
Delavnici se bo pridružila Polona Briški, ki je pri podjetju 
Trimo, d.d. odgovorna za iskanje novih strank v Nemčiji. 
Predstavila bo njihov način iskanja novih poslov in svoje dobre 
ter slabe izkušnje na nemškem trgu. 
 
Jernej Dvoršak, Oddelek pravo in davki, Slovensko-nemška 
gospodarska zbornica 

b) Podpora tujim investicijam na Bavarskem – izzivi in 
priložnosti 

 

 
Svetlana Huber                             Julia Seidler 
Teamleiterin Investorenbetreuung       Managerin Investorenbetreuung       

Invest in Bavaria 
 
Invest in Bavaria, agencija za podporo tujim investicijam na 
Bavarskem, nudi pomoč pri vstopu na trg tako domačim kot 
tujim podjetjem iz vseh panog. Pomaga pri iskanju primerne 
lokacije na Bavarskem kot tudi pri razvoju investicije od 
ustanovitve dalje. 
Gospa Huber in gospa Seidler bosta v okviru seminarja 
predstavili izzive in možnosti pri vstopu na južnonemški trg ter 
podporo, ki jo lahko pri tem brezplačno prejmete s strani 
Invest in Bavaria. 
 
Svetlana Huber, Julia Seidler, Invest in Bavaria 
 



 
 

''Aktivnost sofinancirana s strani Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma in Ministrst  va za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije''. 

a) Popoln dobavitelj – pričakovanja in zahteve z vidika 

nemške avtomobilske industrije 

 
Podjetje odelo Slovenija velja za eno najuspešnejših 
dobaviteljev v slovenski avtomobilski industriji. Podjetje že 
štiri leta uspešno vodi direktor, g. Klaus Holeczek. V okviru 
delavnice bo govoril o svojih izkušnjah s strankami ter o tem 
kakšne so zahteve glede kakovosti na področju avtomobilske 
dobaviteljske industrije.  

Klaus Holeczek, odelo Slovenija d.o.o. 
 

Kje lahko banka podpre vaše trgovinsko poslovanje z 
Nemčijo?  
 

                                          
 

V okviru delavnice bo potekala okrogla miza na temo 
financiranja in tveganja pri mednarodnem poslovanju. Med 
drugim bodo sodelovala tudi podjetja, ki imajo izkušnje na 
tem področju. 
 

Daniel Thomas, Country Manager, CEE Banking Division, 
UniCredit 
Andreja Ulaga, Structured Trade & Export Finance Specialist, 
UniCredit Banka Slovenija d.d. 
 

 

 

 

 

14:15- 15:00 Delavnica 5  
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a) Strateško načrtovanje mednarodnega poslovanja  

 
Tomas Vucurevic deluje že od leta 2011 kot direktor 
poslovnega in korporativnega razvoja v podjetju MSIN d.o.o., 
družbi za svetovanje in investiranje. Med delavnico bo govoril 
o svojih izkušnjah pri internacionalizaciji slovenskih podjetij, 
ter na podlagi primerov prikazal strukturiran in trajnostni 
razvoj. 
 
Tomas Vucurevic,  direktor Business & Corporate 
Development MSIN d.o.o., družba za svetovanje in 
investiranje 

b) Storitve SPIRIT Slovenija s področja 
internacionalizacije 

 
 
Matej Skočir je vodja Sektorja za spodbujanje 
internacionalizacije in tujih neposrednih investicij v Javni 
agenciji Spirit Slovenija, kjer izvajajo storitve za slovenska 
podjetja, s katerimi jim omogočajo učinkovito širjenje 
poslovanja v tujino. V okviru delavnice bo predstavil aktualne 
programe financiranja mednarodnih aktivnosti za slovenske 
izvoznike. Na voljo vam bo tudi za individualna vprašanja. 
 
Matej Skočir, Spirit Slovenija, Sektor za spodbujanje 
internacionalizacije in tujih neposrednih investicij 

 

15:00  Možnost individualnih pogovorov z strokovnjaki  

Prireditev Nagrada nemškega gospodarstva - udeležba je možna le ob osebnem vabilu s  strani zbornice. 19:00                 

 
 
 
 

Prijavnica 
 

Pri podjetju DESLO d.o.o., Poslovne storitve in organizacija sejmov, d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana  
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se prijavljamo na »NEMŠKI FORUM« 23. aprila 2015: 

Imena udeležencev: 

- ___________________________ 

  (Ime, Priimek) 

- ___________________________ 

  (Ime, Priimek) 

Prosim ustrezno izpolnite in obkrožite. 

Prihajamo iz _____________________________________________________ (prosimo navedite panogo iz katere prihajate). 

Odjava: možna 5 dni pred prireditvijo – v nasprotnem primeru ste dolžni poravnati 100€no-show pristopnine. 

 

Podjetje  ______________________________________________________________ 

Kontaktna oseba  ______________________________________________________________ 

Naslov                     ______________________________________________________________ 

Telefon   ______________________________________________________________ 

E-pošta   ______________________________________________________________ 

 

 

 

Prosimo ustrezno označite katere delavnice se želite udeležiti (v vsakem sklopu je možna udeležba le na eni delavnici):  



 
 

''Aktivnost sofinancirana s strani Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma in Ministrst  va za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije''. 

Delavnica 1 

 Simon Pöpperl, namestnik direktorice 
Slovensko-nemške gospodarske zbornice  

- Vstop na nemški trg 

 Carl-Philipp Wackernagel  
Koordinator Berlin Startup Unit 
 

- Startup podjetja  - Kakšni so izzivi in 
možnost podpore v Nemčiji 
 

 

Delavnica 2 

 Katja Stadler, Slovensko-nemška 
gospodarska zbornica 

- Pravni in davčni okviri poslovanja v 
Nemčiji 

 Thomas Zaralides , TNT Express 
Worldwide, d.o.o. 
 

- Optimizacija logističnih procesov 
 

 

Delavnica 3 

 Jernej Dvoršak, Slovensko-nemška 
gospodarska zbornica 

- Pravni in davčni okviri poslovanja v 
Nemčiji 

 Svetlana Huber & Julia Seidler 

- Ustanovitev podjetja v Nemčiji iz vidika 
ivesticijskega podjetja (Invest in 
Bavaria) 

  

 

Delavnica 4 

 Klaus Holeczek, odelo Slovenija d.o.o. 
 

 Daniel Thomas, Country Manager, CEE 
Banking Division, UniCredit 
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- Popoln dobavitelj – pričakovanja in 
zahteve z vidika nemške avtomobilske 
industrije  

 
Andreja Ulaga, Structured Trade & Export 
Finance Specialist, UniCredit Banka Slovenija 
d.d. 
 
 
      - Kje lahko banka podpre vaše trgovinsko     
        poslovanje z Nemčijo? 
 

 

Delavnica 5 

 Tomas Vucurevic,  direktor Business & 
Corporate Development MSIN d.o.o., družba 
za svetovanje in investiranje 

- Kako planirati strateško mednarodno 
rast? 

 Matej Skočir, Spirit Slovenija, Sektor za 
spodbujanje internacionalizacije in tujih               
neposrednih investicij 
 

- Storitve SPIRIT Slovenija s področja 
internacionalizacije 
 

 


