
    

              

 

             

POSLOVNI 
BRUNCH 

 

          
SEMINAR 

Izobraževalne programe in seminarje v obdobju 2021-2022 sofinancira Mestna občina Novo mesto. 

Številka:            93/2022                                                                      
Datum:         19.10.2022  
 

V A B I L O  
 

Da bi uspešno poslovno delovali, vas vabimo na poslovni brunch 
 

KAKO VARNO DO FINANCIRANJA IN POPLAČILA OBVEZNOSTI 

ki bo v četrtek, 24. novembra 2022, od 11.00 – 14.00 ure,   
v Gostišču Loka, Župančičevo sprehajališče 2, 8000 Novo mesto. 

 

Na poslovnem brunchu se bomo pogovarjali s tremi strokovnjakinjami, ki pokrivajo področja: 
svetovanje pri razpisih, pravno svetovanje za podjetja in izterjavo zapadlih terjatev.  
 
Vsebina: 
Udeleženci boste imeli priložnost, da podrobneje spoznate pasti in dileme, na katere podjetniki 
naletijo pri pridobivanju sredstev iz javnih razpisov, izzive pri sklepanju pogodb in drugih poslovnih 
razmerij in nenazadnje, kako zagotoviti uspešno poplačilo terjatve, ko ste mislili, da ste izčrpali že 
vse. Izpopolnili boste znanje in dobili praktične izkušnje, kako postopati na področjih, ki jih bomo 
obravnavali, pri čemer je poudarek na preventivnih aktivnosti, ki jih podjetnik lahko izvede, da zaščiti 
svoje podjetje in prihodke. 
 
 Predavateljice:   

       

Klementina Zupančič Maver, SolTer d.o.o. se ukvarja z zapadlimi terjatvami na domačem in 
tujem trgu. Na strokoven način poskrbi, da vam kupci plačajo korektno opravljeno delo. 
Ker so podaljšana roka vašemu računovodstvu, se je ta način izkazal za zelo učinkovit. Večina 
terjatev izterjajo predsodno, saj se tako stvari odvijajo hitreje in z manj stroški za vse 
vpletene. 
Pri tem je cilj ohranjanje dobrih poslovnih odnosov in ustvarjanje dolgoročnega partnerskega 
sodelovanja. 
Kot strokovnjakinja na področju poslovnih informacij svetuje, katere stranke je smiselno 
terjati po sodni poti ter za vas opravi tudi celoten postopek izterjave. 

 

        

RVC, Vesna Cvek, s. p. nudi storitve finančnega in poslovnega svetovanja za podjetja, 
predvsem v zvezi s pripravo dokumentacije za vse vrste razpisov, tako s strani državnih 
institucij kot za pridobitev nepovratnih sredstev, namenjana za financiranje investicij in 
obratnih sredstev. Nudi tudi storitve svetovanja pri pripravi in izvedbi komercialnih 
financiranj in refinanciranj.  
Stranki nudi »tailor-made« storitve, kar pomeni, da se s stranko na začetku temeljito 
pogovori o njenih željah in zmožnostih, potem pa poišče ustrezne razpise, kjer bi stranka 
lahko kandidirala. Stavi na osebni pristop in s stranko dela od začetka do konca financiranja 
ter jo sproti obvešča o statusu razpisne vloge. Stranki svetuje poteze v njenem najboljšem 
interesu, seveda v okviru veljavne zakonodaje. 

       

Ana Antunićević je magistrica prava in ustanoviteljica podjetja Consilium pravno svetovanje, 
v okviru katerega se osredotoča na optimizacijo podjetij preko pravnega svetovanja. Njena 
temeljna področja so: varstvo osebnih podatkov, kadri in interna regulacija, pogodbena 
razmerja in intelektualna lastnina. Pri svojem delu se osredotoča na preventivna ravnanja in 
zagotavljanje celostnih in učinkovitih rešitev. 



 
 
Potek dogodka: 

- pozdrav organizatorja in predstavitev storitev zbornice 

- kratka predstavitev strokovnjakinj in področja, ki ga pokrivajo 

- 3x20 min omizje s posamezno svetovalko ob brunchu (Loka gostinstvo) 

- mreženje udeležencev ob sladici in kavi 

 
Poslovno srečanje je namenjeno: 

• vsem samostojnim podjetnikom, lastnikom podjetij in prokuristom, 

• vodjem kadrovske, finančne ali pravne službe,  

• vodjem projektov in vsem, ki so zadolženi za izvajanje, 

• računovodjem, 

• vsem, ki jih tematike zanimajo. 
 

Udeležencem bo ob sproščenem vzdušju omogočen neposreden stik s strokovnjakinjami, zato bodo 
pridobili unikatno priložnost, da povprašajo in razčistijo morebitne dileme, s katerimi se spopadajo. 
 

Kotizacija:  
- člani OOZ Novo mesto s plačano članarino in pri njih zaposleni  plačajo 14,00 EUR (z vključenim DDV), 

- ostali zunanji udeleženci plačajo kotizacijo v višini 32,00 EUR (z vključenim  DDV). 

V ceno je vključeno gradivo, brunch, priložnostna vrečka informacij in praktično darilo.  

 
Kotizacijo plačajte na TRR št. SI56 0297 0001 0183 225, sklic na: 00 2411-2022, najkasneje dan pred dnevom 
izvedbe. Račun boste plačniki prejeli po izvedbi bruncha. 
 
Prijave: Prijavite se najkasneje do 20. novembra 2022 preko spletne prijavnice: PRIJAVNICA. 
               Izjemoma lahko udeležbo sporočite tudi na e-mail: ksenija.klobucar@ozs.si. 
 
 

VABLJENI K PRIDOBITVI UPORABNIH PODJETNIŠKIH INFORMACIJ IN MREŽENJU!                                                                             
 
 
Emilija Bratož,                                                                                                         Mojca Andolšek, 
direktorica                                                                                                                predsednica 

 
    

 

https://ooz-novomesto.si/ooznmkotizacija/odgovornosti-prokurista/
mailto:ksenija.klobucar@ozs.si

