PODPORNO OKOLJE
Preverite vodič, ki vam bo omogočil pregled
nad podpornimi službami, institucijami in
organizacijami v Republiki Sloveniji, specializiranimi
za svetovanje mikro, malim in srednje velikim
podjetjem, ki svoje poslovanje širijo na tuje trge.
Izberite področje, ki ga nameravate optimizirati

z namenom zagotavljanja učinkovitejše izvedbe
načrtovanih izvoznih aktivnosti, ter preverite
katere službe, institucije oz. organizacije in
kateri strokovnjaki vam lahko pri tem nudijo
najučinkovitejšo podporo.

PRIPRAVA
1. IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
Institucije, ki vam nudijo izobraževanja in usposabljanja na področju izvoza:
MRA (Mariborska razvojna agencija):
• Seminarji in treningi za področje izvoza
• Mentorstvo za izvozna podjetja
Vaša svetovalca:
Mihael Leskovar in Jasna Mak
E: miha.leskovar@mra.si; jasna.mak@mra.si,
T: +386 (0)2 3331326
OPOMBA: brezplačno
• Osebni in poslovni coaching
Vaša svetovalka:
Klavdija Gornik
E: klavdija.gornik@mra.si
T: +386 (0)2 3331308
OPOMBA: brezplačno

Štajerski tehnološki park:
• Izobraževalni programi, usposabljanja s
področja mednarodnega poslovanja
• Mentorstvo na področju izvoza
Vaša svetovalca:
Matjaž Fras in Tanja Senekovič
E: matjaz@stp.si, tanja@stp.si
T: +386 (0)2 6540 229
OPOMBA: brezplačno

2. PRIPRAVA PODJETJA NA IZVOZ
Institucije, ki vam nudijo pomoč pri pripravi podjetja za vstop na tuje trge:
MRA (Mariborska razvojna agencija):
• Mentoriranja za učinkovit vstop na tuje trge
Vaša svetovalca:
Vladimir Rudl in Peter Ekart
E: vladimir.rudl@mra.si; peter.ekart@mra.si
T: +386(0)2 3331303; +386(0)2 3331302
OPOMBA: brezplačno

IRP (Tovarna podjemov):
• Mentoriranja za bodoče in obstoječe StartUp/e na področju učinkovitega vstopa na tuje
trge
Vaš svetovalec:
Jure Verhovnik
E: jure.verhovnik@irp.si
T: +386 (0)2 2294 276
OPOMBA: brezplačno

NAČRTOVANJE
3. IZDELAVA IZVOZNEGA NAČRTA
Institucije, ki vam nudijo pomoč pri izdelavi izvoznega načrta:
Maribor Development Agency
• Svetovanje in pomoč pri izdelavi izvoznega
načrta
Vaša svetovalka:
Jasna Mak
E: jasna.mak@mra.si
T: +386 (0)2 3331326
OPOMBA: brezplačno

IRP (Tovarna podjemov):
• Svetovanje za bodoče in obstoječe StartUp/e na področju učinkovitega vstopa na
posamezni trg
Vaš svetovalec:
Jure Verhovnik
E: jure.verhovnik@irp.si
T: +386 (0)2 2294 276
OPOMBA: brezplačno

4. IZVOZNE PRILOŽNOSTI
Institucije, ki vam nudijo informacije o izvoznih priložnostih:
MRA (Mariborska razvojna agencija):

ŠGZ (Štajerska gospodarska zbornica):

• Posredovanje informacij o poslovnih
priložnostih na tujih trgih (digitalna baza
podatkov EEN - Evropska podjetniška mreža)

• Zbiranje in nudenje informacij o izvoznih
in drugih priložnostih mednarodnega
poslovnega sodelovanja

• Pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev na
tujih trgih

• Nudenje informacij o mednarodnih javnih
razpisih (naročila storitev, dobav in del) iz EU
ipd.

• Informacije o pozivih in razpisih EU
Vaši svetovalci:
Jolanda Damiš Polanc, Dijana Bestijanić in
Natalija Bogdan
E: jolanda.damis@mra.si; dijana.bestijanic@
mra.si in natalija.bogdan@mra.si
T: 02 333 13 07; 02 333 13 19; 02 333 13 24
OPOMBA: brezplačno

• Svetovanje pri prijavi in pripravi
dokumentacije za mednarodne javne razpise
(naročila storitev, dobav in del) iz EU ipd.
Vaša svetovalka:
Vesna Herženjak
E: vesna.herzenjak@stajerskagz.si
T: +386 (0)2 2208 727
OPOMBA: brezplačno za člane ŠGZ

ŠGZ (Štajerska gospodarska zbornica):
• Promocija slovenskih podjetij oz. ponudbenih
možnosti slovenskega gospodarstva (katalogi,
spletni katalogi …)

OPOMBE

Vaš svetovalec:
Marko Nemšak
E: marko.nemsak@stajerskagz.si
T: +386 (0)2 2208 721
OPOMBA: brezplačno za člane ŠGZ

IZBIRA TRGOV
5. RAZISKAVA TRGOV
Institucije, ki vam nudijo podporo pri raziskavi trgov:
MRA (Mariborska razvojna agencija):
Vaša svetovalka:
Danijela Kocuvan
E: danijela.kocuvan@mra.si
T: +386 (0)2 3331312
OPOMBA: brezplačno
ŠGZ (Štajerska gospodarska zbornica):
• Pregled in analiza makroekonomskega stanja
v državi izbranega trga
Vaša svetovalka:
Vesna Herženjak
E: vesna.herzenjak@stajerskagz.si
T: +386 (0)2 2208 727
OPOMBA: brezplačno za člane ŠGZ

IRP (Tovarna podjemov):
• Storitve za bodoče in obstoječe Start-Up/e
• Poslovne navade in običaji, jezikovne ovire –
svetovanja
• Svetovanje podjetjem pri iskanju ustreznih
izvoznih trgov, identifikacija najobetavnejših
trgov
• Analiza tržnih možnosti podjetja na
določenem tržišču - svetovanje
• Izdelava profila potencialnih porabnikov/
kupcev/ poslovnih partnerjev na izbranem
tržišču (identifikacija ciljnih strank/partnerjev,
kupna moč, njihove preference, motivi,
nakupno vedenje, testiranje proizvoda/
storitve med potencialnimi porabniki …)
Vaš svetovalec:
Jure Verhovnik
E: jure.verhovnik@irp.si
T: +386 (0)2 2294 276
OPOMBA: brezplačno

OPOMBE

6. ISKANJE KUPCEV
Institucije, ki vam pomagajo pri iskanju kupcev/partnerjev/strank:
MRA (Mariborska razvojna agencija):

Štajerski tehnološki park:

• Pomoč pri identifikaciji potencialnih poslovnih
partnerjev/kupcev na tujih trgih

• Podpora pri identifikaciji potencialnih tujih
poslovnih partnerjev/kupcev

• Pomoč pri vzpostavljanju stikov s
potencialnimi poslovnimi partnerji na
izbranem tujem trgu

• Pomoč podjetjem pri navezovanju stikov
s potencialnimi poslovnimi partnerji na
izbranem trgu

• Pomoč pri vzpostavljanju stikov s pristojnimi
vladnimi organi na izbranem tujem trgu
(ministrstva, druge državne institucije,
gospodarske in obrtne zbornice, mediji)

• Pomoč podjetjem pri navezovanju stikov z
ustreznimi institucijami na izbranem trgu
(ministrstvi, drugimi državnimi institucijami,
gospodarskimi zbornicami, poslovnimi
združenji, mediji)

Vaša svetovalca:
Vladimir Rudl in Peter Ekart
E: vladimir.rudl@mra.si; peter.ekart@mra.si
T: +386(0)2 3331303; +386(0)2 3331302
OPOMBA: brezplačno

Vaša svetovalca:
Matjaž Fras in Tanja Senekovič
E: matjaz@stp.si, tanja@stp.si
T: +386 (0)2 6540 229
OPOMBA: brezplačno

ŠGZ (Štajerska gospodarska zbornica):
• Podpora pri identifikaciji potencialnih tujih
poslovnih partnerjev/kupcev
• Dostop do baz podatkov mednarodnega
poslovnega sodelovanja in baz izvoznikov
/ Objava specifičnih poslovnih ponudb in
povpraševanj podjetij v podatkovnih bazah
(npr. Borza mednarodnega poslovanja, baza
slovenskih izvoznikov ipd. …)
• Priprava izbora tujih podjetij, potencialnih
poslovnih partnerjev
• Pridobivanje razpoložljivih informacij o
bonitetah in finančnem poslovanju tujih
podjetij
• Testiranje interesa potencialnih partnerjev za
sodelovanje, pridobitev povratnih informacij o
pripravljenosti na sodelovanje

OPOMBE

• Pomoč podjetjem pri navezovanju stikov
s potencialnimi poslovnimi partnerji na
izbranem trgu
• Pomoč podjetjem pri navezovanju stikov z
ustreznimi institucijami na izbranem trgu
(ministrstvi, drugimi državnimi institucijami,
gospodarskimi zbornicami, poslovnimi
združenji, mediji)
Vaša svetovalka:
Vesna Herženjak
E: vesna.herzenjak@stajerskagz.si
T: +386 (0)2 2208 727
OPOMBA: brezplačno za člane ŠGZ

7. TRŽNE POTI
Institucije, ki vam nudijo podporo pri identifikaciji tržnih poti:
MRA (Mariborska razvojna agencija):

IRP (Tovarna podjemov):

• Pomoč pri izbiri ustreznih prodajnih poti za
pozicioniranje vaših izdelkov/storitev na tujem trgu

• Svetovanje za bodoče in obstoječe Start-Up/e
pri vstopu na tuje trge

• Pomoč pri izdelavi marketinškega načrta za vstop
na tuji trg

Vaš svetovalec:
Jure Verhovnik
E: jure.verhovnik@irp.si
T: +386 (0)2 2294 276
OPOMBA: brezplačno

Vaša svetovalka:
Danijela Kocuvan
E: danijela.kocuvan@mra.si
T: +386 (0)2 3331312
OPOMBA: brezplačno
ŠGZ (Štajerska gospodarska zbornica):
• Svetovanje pri vstopu na tuje trge
• Podpora pri izbiri optimalnega načina za
vstop na izbrani trg
• Organizacija mednarodnih kooperacijskih
srečanj, dogodkov mreženja s tujimi podjetji,
obiskov podjetij, izvoznih forumov …
• Organizacija skupinskih in individualnih
promocijskih nastopov v tujini (sejmi in
obsejemske prireditve, drugi promocijski
dogodki)
• Posredovanje informacij o sejmih, baze
sejmov
• Svetovanje podjetjem, kako se pripraviti
na poslovno srečanje/dogodek v tujini,
načrtovanje sejemskega nastopa
Vaša svetovalka:
Vesna Herženjak
E: vesna.herzenjak@stajerskagz.si
T: +386 (0)2 2208 727
OPOMBA: brezplačno za člane ŠGZ

OPOMBE

Štajerski tehnološki park:
• Svetovanje pri vstopu na tuje trge, podpora
pri izbiri optimalnega načina za vstop na
izbrani trg (vstop s pomočjo prodajnih
agentov in zastopnikov, distributerjev,
grosistov, trgovcev na drobno; neposredna
prodaja končnemu uporabniku, pogodbene
oblike vstopa na trg kot npr. licenciranje in
franšize, pogodbena proizvodnja, vzpostavitev
pisarne na tujem trgu, sejmi, gospodarske
delegacije ...)
• Mednarodna kooperacijska srečanja, dogodki
mreženja s tujimi podjetji, obiski podjetij,
izvoznih forumov, izvedba dogodkov za
spodbujanje poslovnega sodelovanja in
mreženja med podjetji
• Svetovanje za skupinsko udeležbo podjetij
na sejmih in drugih promocijskih dogodkih
v tujini, svetovanje pred udeležbo podjetij
na sejmih in drugih promocijskih dogodkih v
tujini
Vaša svetovalca:
Matjaž Fras in Tanja Senekovič
E: matjaz@stp.si, tanja@stp.si
T: +386 (0)2 6540 229
OPOMBA: brezplačno

STIK S KUPCI
8. NEPOSREDNA KOMUNIKACIJA S KUPCI
Institucije, ki vam pomagajo izboljšati komunikacijo s kupci:
Štajerski tehnološki park:
• Izdelava celovite trženjske strategije za izbrani
ciljni trg (potencialna prilagoditev storitve/
proizvoda, strategija postavljanja, določitev
prodajnih poti, trženjsko komuniciranje)

Vaša svetovalca:
Matjaž Fras in Tanja Senekovič
E: matjaz@stp.si, tanja@stp.si
T: +386 (0)2 6540 229

9. MREŽENJE IN POVEZOVANJE
Institucije, ki vam nudijo pomoč pri mreženju:
Mariborska razvojna agencija (MRA):
• Organizacija mednarodnih kooperacijskih
srečanj
• Individualna podpora pri vzpostavljanju
poslovnih partnerstev s tujimi podjetji

Vaša svetovalca:
Jolanda Damiš Polanc in Peter Ekart
E: jolanda.damis@mra.si;
peter.ekart@mra.si 
T: 02 333 13 07; 02 333 13 02
OPOMBA: brezplačno

Ekonomski svetovalci Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije - EVROPSKA
UNIJA:
• Pomoč pri navezavi stikov, storitve, povezane s pospeševanjem izvoza
• Organizacija in sodelovanje na poslovnih srečanjih, sejemskih in drugih predstavitvah
AVSTRIJA

ČEŠKA, PRAGA (pristojen tudi za Slovaško)

Vaš svetovalec:
Dušan Pšeničnik
E: dusan.psenicnik@gov.si
W: www.dunaj.veleposlanistvo.si

Vaš svetovalec:
Miha Rössler
E: miha.rossler@gov.si
W: www.praga.veleposlanistvo.si

DANSKA (pristojnost tudi za Finsko,
Islandijo, Norveško, Švedsko)

FRANCIJA (pristojnost tudi za: Maroko,
Monako)

Vaša svetovalka:
Nina Krtelj
E: nina.krtelj@gov.si
W: www.kopenhagen.veleposlanistvo.si

Vaša svetovalka:
Jana Bajec Povše
E: jana.bajec-povse@gov.si
W: www.pariz.veleposlanistvo.si

HRVAŠKA

MADŽARSKA (pristojnost tudi za Bolgarijo)

Vaš svetovalec:
Bernard Šrajner
E: bernard.srajner@gov.si
W: www.zagreb.veleposlanistvo.si

Vaš svetovalec:
Miha Erman
E: miha.erman@gov.si
W: www.budimpesta.veleposlanistvo.si

ITALIJA, Milano
Vaš svetovalec:
Zorko Pelikan
E: zorko.pelikan@gov.si
W: www.rim.veleposlanistvo.si

ITALIJA, Rim (pristojnost tudi za San Marino,
Malto, Tunizijo, Libijo)
Vaš svetovalec:
Slobodan Šešum
E: slobodan.sesum@gov.si
W: www.rim.veleposlanistvo.si

NEMČIJA

POLJSKA

Vaš svetovalec:
Jakob Brenčič
E: jakob.brencic@gov.si
W: www.berlin.veleposlanistvo.si

Vaša svetovalka:
Maja Šegota
E: maja.segota@gov.si
W: www.varsava.veleposlanistvo.si

VELIKA BRITANIJA (pristojnost tudi za Irsko)

BOSNA IN HERCEGOVINA

Vaša svetovalka:
Darja Slokar
E: darja.slokar@gov.si
W: www.london.veleposlanistvo.si

Vaš svetovalec:
Borut Valenčič
E: borut.valencic@gov.si
W: www.sarajevo.veleposlanistvo.si

Ekonomski svetovalci Ministrstva za zunanje zadeve - TRETJI TRGI:
• Pomoč pri navezavi stikov, storitve, povezane s pospeševanjem izvoza
• Organizacija in sodelovanje na poslovnih srečanjih, sejemskih in drugih predstavitvah
ČRNA GORA
Vaša svetovalka:
Petra Gradišek
E: petra.gradisek@gov.si
W: www.podgorica.veleposlanistvo.si

EGIPT (pristojnost tudi za: Kuvajt, Katar,
Saudova Arabija, Združeni arabski emirati,
Jordanija, Oman)
Vaš svetovalec:
Aleš Selan
E: ales.selan@gov.si
W: www.kairo.veleposlanistvo.si

MAKEDONIJA

IRAN

Vaš svetovalec:
Gjyle Vishaj
E: gjyle.vishaj@gov.si
W: www.skopje.embassy.si

Vaša svetovalka:
Dubravka Šekoranja
E: dubravka.sekoranja@gov.si
W: www.teheran.veleposlanistvo.si

SRBIA

RUSIJA

Vaš svetovalec:
Goran Križ
E: goran.kriz@gov.si
W: www.beograd.veleposlanistvo.si

Vaš svetovalec:
Jan Sitar
E: jan.sitar@gov.si
W: www.moskva.veleposlanistvo.si

KITAJSKA, Peking (pristojnost tudi za:
Vietnam, Koreja, Mongolija, Tajska)
Vaš svetovalec:
Zorko Pelikan
E: zorko.pelikan@gov.si
W: www.rim.veleposlanistvo.si

INDIJA (pristojnost tudi za: Bangladeš,
Nepal, Šrilanka in Butan)
Vaša svetovalka:
Tea Pirih
E: tea.pirih@gov.si
W: www.peking.veleposlanistvo.si

KITAJSKA, Šanghaj
Vaš svetovalec:
Miloš Prislan
E: milos.prislan@gov.si

ZDA, WASHINGTON
Vaša svetovalka:
Metka Urbas
E: metka.urbas@gov.sim
W: www.washington.veleposlanistvo.si

SPOT consultancy for the Podravje Region:
• Pomoč pri navezavi stikov
Vaša svetovalka:
Irena Podletnik
E: spot.podravje@mra.si
T: +386 (0)2 333 13 85
OPOMBA: brezplačno

10. SPLETNI STIK IN E-COMMERCE
Institucije, ki vam nudijo podporo pri e-poslovanju:
Štajerski tehnološki park:
• Podpora pri izbiri optimalnega načina
digitalnega vstopa/promocije na izbranem
trgu (spletna stran v angleškem jeziku,
spletna stran v jeziku izbranega trga,
vključitev v spletne baze podatkov izvoznikov,
mednarodne e-tržnice npr. Amazon, Alibaba;
poslovanje preko mobilnih naprav ali
družabnih omrežij)

OPOMBE

• Optimizacija spletnih strani za mednarodno
poslovanje - strokovna podpora in svetovanje
pri izvedbi aktivnosti
Vaša svetovalca:
Matjaž Fras in Tanja Senekovič
E: matjaz@stp.si, tanja@stp.si
T: +386 (0)2 6540 229

VIRI FINANCIRANJA
11. FINANČNE SPODBUDE
Institucije, pri katerih se lahko prijavite na različne razpise:
SID - Slovenska izvozna in razvojna
banka, d.d.:
• Zavarovanje tveganj pred dobavo;
zavarovanje tveganj po dobavi; zavarovanje
posojila dobavitelja; zavarovanje posojila
tujemu kupcu; zavarovanje posojila tuji banki;
zavarovanje odkupa terjatev; zavarovanje
terjatev po dokumentarnem akreditivu;
zavarovanje opreme na deloviščih v tujini;
blaga v brezcarinskih skladiščih, na razstavah
ali sejmih v tujini; zavarovanje posojil za
pripravo na izvoz; zavarovanje bančnih
garancij; zavarovanje naložb v tujini
• Financiranje dobavitelja za pripravo na izvoz
• Financiranje tujih kupcev (neposredno ali
posredno preko bank)
• Odplačni prevzem oz. odkup terjatev iz
naslova prodaje blaga in storitev tujemu
kupcu s prevzemom tveganja plačila ali brez
njega. Po predstavitvi glavnih elementov
posla se lahko potencialnemu zavarovancu
posreduje indikativen izračun premije
Vaša svetovalca:
Janez Keržan in Matjaž Mušič
E: janez.kerzan@sid.si, matjaz.music@sid.si,
zavarovanje@sid.si
T: +386 (0)1 2007 542; 01 2007 525
OPOMBE: Vse navedene storitve veljajo za
izvozne terjatve oz. so povezane z izvoznimi
posli. SID banka zaračuna zavarovalne
provizije in zavarovalne premije v skladu s
ceniki zavarovanja za posamezne zavarovalne
storitve.

OPOMBE

SPIRIT Slovenija:
• Dostop do javnih razpisov in naročil
E: info@spiritslovenia.si
T: +386 (0)1 589 18 70

Slovenski podjetniški sklad:
• Zagonske spodbude, semenski kapital, tvegan
kapital, mikrokrediti, garancije, posebne
spodbude
• Dostop do javnih razpisov in naročil
E: info@podjetniskisklad.si
T: +386 (0)2 234 12 60

MRA (Mariborska razvojna agencija):
• Pomoč pri prijavi na razpise za pridobitev
vavčerjev s področja internacionalizacije
Vaša svetovalka:
Irena Podletnik
E: irena.podletnik@mra.si
T: +386 (0)2 333 13 85
OPOMBA: brezplačno

LOGISTIKA
12. POŠILJANJE/LOGISTIKA
Institucije, ki vam nudijo informacije o logistiki:
SŽ - Tovorni promet d.o.o. Ljubljana:
• Svetovanje pri izvedbi izvoznega carinskega
posredovanja, ki ga opravljamo (brezplačno
ob našem carinskem posredovanju)
• Pomoč pri pridobivanju potrebne
dokumentacije za izvoz ali izvajanje del v
določeni državi (informacije o pravnih vidikih
izvoznih postopkov, informacije o izvoznih
carinskih postopkih, dokumentaciji, dajatvah
in morebitnih omejitvah izvoza/uvoza)
• Informacije o trgovinskih ovirah na trgih
zunaj EU (tarifne ovire, tehnični predpisi in
standardi, obremenjujoči carinski postopki,
zloraba ukrepov, omejitve dostopa do
surovin …)
• Svetovanje podjetjem, ki se soočajo z ovirami
• Izvozno carinsko posredovanje
• Priprava ponudb vagonskih prevozov,
načrtovanje transporta, svetovanje o
nakladanju
Vaša svetovalka:
Simona Zemljič,
E: simona.zemljic@slo-zeleznice.si
T: +386 (0)2 292 22 80

OPOMBE

Finančni urad Maribor
Področje Uvoz, izvoz, tranzit:
Vaši svetovalci:
Stanislav PODGORŠEK, MA
E: stanko.podgorsek@gov.si
T: +386 (0)2 776 6220
Mirko MAJERIČ
E: mirko.majeric@gov.si
T: +386 (0)2 776 6240
Marijan ŠATUR
E: marijan.satur@gov.si
T: +386 (0)2 878 1060

13. DAVKI IN CARINE
Institucije, ki vam posredujejo informacije o davkih, carinah in ostalih dajatvah:
CARINSKA POŠTA:
• Izvoz in uvoz pošiljk
Informacije
Štajerski tehnološki park
• Ciljno usposabljanje za posamezno državo/
države (pravni okvir, davčni okvir …)
Vaša svetovalca:
Matjaž Fras in Tanja Senekovič
E: matjaz@stp.si, tanja@stp.si
T: +386 (0)2 6540 229

MRA (Mariborska razvojna agencija):
• Usposabljanja o davkih, carinah in drugih
dajatvah za posamezne tuje trge
• Informacije o pravnih in davčnih okvirjih na
posameznih tujih trgih
Vaša svetovalka:
Irena Podletnik
E: irena.podletnik@mra.si
T: +386 (0)2 333 13 85
OPOMBA: brezplačno

14. LICENCE, TESTIRANJA, DOKUMENTACIJA
Institucije za opravljanje testiranj in pridobitev licenc, dovoljenj in ostale dokumentacije:
Ministrstvo za pravosodje Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno
pomoč - Sektor za mednarodno pravno pomoč
• V primeru uporabe slovenskih javnih
listin v tujini, je listine po navadi potrebno
nadoveriti oziroma potrditi pristnost podpisa
in žiga na listini. Opravljanje overitve na
Sektorju za mednarodno pravno pomoč je
omejeno izključno na postopke potrditve
verodostojnosti podpisov sodnikov, notarjev,
notarskih pomočnikov in sodnih tolmačev
zaradi overitev javnih listin za uporabo v
tujini, skladno z Zakonom o overitvi listin v
mednarodnem prometu (ZOLMP-1, Ur. l. RS,
št. 9/2017) in Haaško konvencijo o odpravi

RS Ministrstvo za pravosodje,
SODNI TOLMAČI:
• Sodni tolmači so osebe, imenovane za
neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na
zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma
prevajajo listine. Informacije

potrebe legalizacije tujih javnih listin, z dne
5. 10. 1961 (Ur. l. FLRJ, Dodatek št. 10/62)
- overitev z APOSTILLE. Vse ostale listine
oziroma vse ostale podpise in žige (AJPES, UE,
šolske listine …) je potrebno nadoveriti pri
okrožnih sodiščih
Vaša svetovalka:
Katarina Keršmanc
E: katarina.kersmanc@gov.si
T: +386 (0)1 369 5348 or +386 (0)1 369 5394
(tajništvo)

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje
in hrano:
• Analize živil (sestava, onesnaževalci,
označevanje, kakovost)
• Sodelujemo pri izvajanju uradnega nadzora
varnosti živil neživalskega izvora, krme,
aditivov, živil živalskega izvora in drugih
vzorcev ter izdelujemo ocene skladnosti,
varnosti in tveganja
Vaša svetovalka:
mag. Jerica Ivanoš
E: jerica.ivanos@nlzoh.si
T: +386 (0)2 45 00 128
OPOMBA: plačljivo
• Analize materialov in izdelkov, ki prihajajo v
stik z živili in v stik s pitno vodo
• Analize igrač, kozmetike in izdelkov splošne
varnosti ter analize tobaka
• Sodelujemo pri izvajanju uradnega nadzora
predmetov, ki pridejo v stik z živili, igrač,
kozmetike in izdelkov splošne varnosti
• Izdelujemo ocene skladnosti, varnosti in
tveganja
• Smo Nacionalni referenčni laboratorij za
preiskave materialov, ki prihajajo v stik z živili
ter imenovani kot laboratorij, pooblaščen za
izvajanje določenih analiz tobaka
Vaša svetovalka:
Lucija Smojver, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
E: lucija.smojver@nlzoh.si
T: +386 (0)2 787 868
OPOMBA: plačljivo

OPOMBE

• Storitve in svetovanje na področju
mikrobioloških analiz živil, vod (pitne,
mineralne, izvirske, kopalne, površinske in
odpadne vode), kozmetičnih izdelkov, razkužil
in farmacevtskih izdelkov ter na področju
mikrobiološke kontrole pogojev okolja.
• Testiramo tudi protimikrobno delovanje za
potrebe tekstilne in živilske industrije.
• Nudimo analize določanja prisotnosti
gensko spremenjenih organizmov v živilih ter
ugotavljanje potvorb mesa in mesnih izdelkov.
• Za industrijo in druge naročnike nudimo
mikrobiološke analize za potrebe notranjega
nadzora
Vaša svetovalka:
Katja Zelenik, dr. vet. med.
E: natasa.sovic@nlzoh.si
T: +386 (0)2 45 00 212
OPOMBA: plačljivo
• Meritve na terenu, vzorčenje, določevanje
osnovnih lastnosti in onesnaževalcev pitne
vode
• Spremljanje trendov, analize ustekleničenih
vod, analize mineralnih vod, določanje
sestave, določanje plinskih komponent v
vrelcih, ugotavljanje naravnega vpliva, meritve
na terenu, vzorčenje in analize kopalnih vod
Vaša svetovalka:
Dr. Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
E: natasa.sovic@nlzoh.si
T: +386 (0)2 45 00 212
OPOMBA: plačljivo

IRP
15. INTELEKTUALNA LASTNINA
Institutions that provide assistance in regulating intellectual property matters:
Urad RS za intelektualno lastnino:
• Pogovor s strokovnjakom o intelektualni
lastnini (1 ura na uradu) Prva I (informacija
o intelektualni lastnini sestavljena iz dveh
obiskov pri podjetju, priprava in predstavitev
poročila o možnostih katere nudi sistem
intelektualne lastnine konkretnemu podjetju)
Vaš svetovalec:
Dr. Klemen Grošelj
E: klemen.groselj@uil-sipo.si
T: +386 (0)1 620 3153
OPOMBA: brezplačno

OPOMBE

Univerza v Mariboru / Rektorat
Služba za prenos znanja in tehnologij
• Pomoč pri zaščiti izumov
E: tto@um.si
T: +386 (0)2 23 55 365
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