
WEBINAR - POSLOVNA KONFERENCA - INVESTICIJSKE PRILOŽNOSTI V SLOVENIJI 
IN MOŽNOSTI ZA POSLOVNO SODELOVANJE SLOVENSKIH IN TURŠKIH PODJETIJ

WEBINAR, 25. Maj 2021!

”LETOS BELEŽIMO DESETO OBLETNICO PODPISA STRATEŠKEGA PARTNERSTVA MED 
SLOVENIJO IN TURČIJO. GRE ZA KREPITEV DVOSTRANSKEGA SODELOVANJA IN KREPITEV 

NEPOSREDNIH NALOŽB TER URAVNOTEŽENJE BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMA.”

Spoštovani, skupaj z Javno agencijo Spirit Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo RS), vas vabimo na Webinar-poslovno konferenco, v torek, 25. 5. 2021, kjer bomo 
predstavili investicijske priložnosti v Sloveniji ter možnosti sodelovanja med Turčijo in Slovenijo.

Datum: torek, 25. Maj  2021
Ura: 14:00 slovenski čas, 15:00 turški čas  
Lokacija: SLOVENIJA, TURČIJA 

Organizator: SLOTUR – Slovensko-Turški poslovni klub, 
Soorganizator: SPIRIT Slovenija, javna agencija (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije)
Jezik: angleški, simultani prevod v turški jezik 

PRIJAVE NA: iza.verdel@slotur.com

Vse potrebne tehnične napotke in navodila boste prejeli v prihodnjem mailu, konferenca bo potekala preko 
programa Zoom. Potrditev in povezavo za prijavo boste prav tako prejeli, ko potrdite prijavo oz. udeležbo.

PROGRAM WEBINARJA - POSLOVNE KONFERENCE

14.00-14.05
Uvodni pozdrav organizatorjev in partnerjev poslovne konference: Slotur - Slovensko - Turški poslovni klub; 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Javna agencija Spirit

14.05-14.20
Kako investirati v Sloveniji - Predstavitev PRAKTIČNEGA PRIMERA tuje investicije v Sloveniji ter ugodnosti za tuje 
investitorje: investicija, zaposlitev delavcev, ugodnosti pri davkih - Primer dobre prakse - izkušnje in komentar 
investitorja iz Turčije (Predstavniki Javne agencije Spirit Slovenija in investitorji)

14.20-14.40
Kako je podjetnik iz Turčije ustanovil podjetje v Sloveniji – PRAKTIČNI PRIMER, kako pridobiti enotno dovoljenje 
za delo in bivanje v Sloveniji, kako odpreti bančni račun, predstavitev slovenskega davčnega okolja, roki... (Lara 
Petkovšek, Proevent d.o.o.)

14.40-14.50
Predstavitev treh konkretnih projektov z možnostjo investiranja turških investitorjev – projekti v industriji, kjer je 
na voljo delovna sila in ustrezna infrastruktura.  (Predstavniki Sloturja – Slovensko-Turškega poslovnega kluba in 
Javne agencije Spirit Slovenija)

14.50-15.00

Predstavitev dveh največjih slovenskih poslovnih con /Štajerska in Primorska/Predstavitev konkretnih ponudb 
in ugodnosti za poslovanje v poslovnih conah Predstavitev petih konkretnih projektov, ki so na voljo turškim 
investitorjem (Projekte bosta predstavila: Aljaž Ferjančič, Regijska razvojna agencija Ajdovščina in
Božidar Pučnik, Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor)

15.00 – 15.10
PET PROJEKTOV V SLOVENIJI, ki so zelo zanimivi za tuje investitorje (Gradnja stanovanj, nakup hotela, 
soinvestiranje v podjetje iz avtomobilske branže...)

15.10-15.20
Poenostavljena izterjava čezmejnih terjatev v civilnih zadevah (prof. dr. Tjaša Ivanc, Katedra za civilno, primerjalno 
in mednarodno zasebno pravo, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru)

15:20-15:45 Vprašanja in odgovori
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