
 

 

 
 

„Projekt C-TEMAlp je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa Interreg Alpine Space.” 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativni dan za kupce – interesente 

za nakup ali prodajo podjetij 
 

Kdaj: torek, 6. marec 2018; 10:30 – 15:00 

Kje: Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, 

Titova cesta 63, Maribor, 

Pritličje: Izobraževalna dvorana 
 

Podporne aktivnosti na področju prenosa lastništva 

podjetij predstavljajo pomembno novo usmeritev OOZ 
Maribor. Pomemben del aktivnosti predstavlja tudi 
sodelovanje s podpornimi institucijami, svetovalci in 
podjetji, ki se ukvarjajo z vprašanji prenosa lastništva 
podjetij, njihove prodaje / nakupa ali pa jih navedena 
tematika zanima.  
V ta namen organizira OOZ Maribor dogodek »Business to 
Credit«, na katerem bomo podrobneje predstavili 
razpoložljive podporne aktivnosti za nakup / prodajo 
podjetij v okviru ponudbe v državah članicah projektne 
skupine (Avstrija, Italija, Nemčija, Francija, Slovenija). 
Dogodek ponuja tudi možnosti povezovanja s slovenskimi 

in tujimi eksperti oz. institucijami ter vključevanje v mrežo 

svetovalcev na mednarodnem nivoju.  

C-TEMAlp – prenos lastništva podjetij: 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor partner je 

v Interreg projektu C-TEMAlp, kjer sodeluje z desetimi 

zbornicami in podjetniškimi institucijami iz osmih držav v 

območju Alp. S projektom želimo prvenstveno izpopolnitvi 

storitve zbornice na področju prenosa lastništva podjetij, 

ki poleg formalno-pravnega svetovanja članom zbornice 

predstavljajo tudi vzpostavitev  spletne platforme s 

ponudbo podjetij, ki jih želijo lastniki prenesti in 

svetovanjem pri iskanju interesentov za nakup.  
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Prenos lastništva podjetij v alpskih državah  

10.30 Registracija in pogostitev z napitki 

11.00 Uvodni pozdrav in predstavitev ciljev zbornice 

na področju prenosa lastništva podjetij (Aleš 

Pulko, predsednik OOZ Maribor) 

11.15       Predstavitev aktivnosti OOZ Maribor na 

področju transferja podjetij (Leonida Polajnar, 

direktorica OOZ Maribor) 

11.30       Ponudba mednarodne spletne platforme in 

platform v državah članicah projekta (Vladimir 

Rudl, Mariborska razvojna agencija) 

11.50       Podporne aktivnosti v avstrijski Štajerski     

(mag. Karlheinz Uhl, avstrijski podjetniški 

svetovalec, mag. Peter Winkler, avstrijski 

davčni svetovalec)  

12.10       Predstavitev dobrih praks in pasti pri nakupu 

podjetja vezano na pridobitev sredstev iz 

raznih razpisov  (Kristina Kočet Hudrap, 

direktorica Tiko Pro d.o.o.)  

12.30       Predstavitev strokovne in finančne podpore 

banke v  postopku prenosa lastništva podjetij  

(Sektor zakladništva Nova KBM) 

12.50       Predstavitev razpisa P1 plus 2018 - Garancije 

Sklada za bančne kredite s subvencijo 

obrestne mere  (Mateja Grobelnik, Slovenski 

podjetniški sklad) 

13.10       Razprava o storitvah za podjetja in oblikah 

sodelovanja 

14.00 Pogostitev udeležencev in bilateralni razgovori 

15.00 Zaključek 

Pogoji udeležbe: 

Udeležba na dogodku je brezplačna. 

Prijavite se preko spletne prijave na: www.ozs.si/Dogodki  

Več informacij o dogodku in projektu ter potrditev vaše 

udeležbe lahko uredite po telefonu: 00386 41 666 642  

marjana.savic-krajnc@ozs.si  
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