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İrtibat görevlisi:

Zoran Stamatovski, PhD, MBA 
Kamu Ajansı Sekreteri SPIRIT Slovenya
E:  zoran.stamatovski@spiritslovenia.si

SPIRIT Slovenia 
SPIRIT Slovenya, girişimcilik, uluslararasılaşma, yabancı yatırım ve 
teknoloji alanlarında Slovenya’nın rekabet gücünü artırmaya yönelik 
düzenleyici ve uzman faaliyetler misyonunu üstlenmiş bir kamu idaresidir. 
Potansiyel yatırımcılar için “tek noktada hizmet sunumu” şeklinde faaliyet 
veren Invest Slovenia ekibi, Sloven tedarikçiler ile ilgili veri tabanının yanı 
sıra, kamu ve özel yatırım projeleri ile tüm ekonomik alanlarda ticari ve 
endüstriyel amaçlara yönelik sahalara yönelik veri tabanını bünyesinde 
barındırmaktadır. Veriler, yatırımcıların ihtiyaçlarını ve bütçelerini 
karşılamak üzere bedelsiz olarak temin edilmektedir.

Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana 
Slovenia

T: +386 1 530 98 96
W: www.spiritslovenia.si
W: www.investslovenia.org

İrtibat görevlisi:
Mag. Dunja Jandl, LL.M. Eur. Partner (Ljubljana)

E: dunja.jandl@cms-rrh.com

CMS

Müşterinin yerel pazarında veya birden fazla yargı 
alanında, müşterimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, 
iş odaklı tavsiyeler sunan 4.800'den fazla avukattan 
oluşan uluslararası bir ağdır.
Aralarında Slovenya ve Türkiye olmak üzere 44 ülkede 
73 şehirde faaliyet gösteriyoruz.
Yıllar boyunca, uluslararası yasal tavsiyeleri 
derinlemesine yerel bilgilerle harmanlama 
yeteneğimizi kanıtladık.

T: +386 1 620 5210
     +386 30 478 217

Uroš Gunčar,Director/CEO
E:  uros.guncar@nets.si

T:  +386 41 672 032

Zdenka Pečnik Kočevar, direktör
E:  zdenka@ograje.com

T:  +386 41 754 865

İrtibat görevlisi:
Janez Gunčar, prokurist
E:  janez.guncar@nets.si
T:  +386 40 428 282

İrtibat görevlisi:
Janez Lev Kočevar, prokurist
E:  janez.kocevar@ograje.com
T:  +386 41 588 022

NETS 

NETS, BT iş süreci desteği, yaratıcı problem 
çözme ve inovasyon alanlarında iş danışmanlığı ve 
eğitiminde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahiptir.
Modern bir yönetim biçimini desteklemek için 
uygulama DNA'sı geliştirdik. Kuruluşlar DNA 
kullanarak tamamen dijitalleşebilir ve dijital 
olarak dönüşebilir.

OGRAJE KOČEVAR

OGRAJE KOČEVAR'da eksiksiz 
çit sistemi çözümleri sunmaya 
çalışıyoruz. Slovenya'daki en büyük 
çit sistemleri üreticisi ve tedarikçisiyiz. 
Çözümlerimiz güvenliği estetik 
bütünlükle birleştirir, konut ve ticari 
tesisler için görsel ve gürültü bariyerleri 
olarak işlev görebilir. 

OGRAJE KOČEVAR

Tomaž Kostanjevec, PhD, 
SPIRIT Slovenya Direktörü (CEO)
E:  tomaz.kostanjevec@spiritslovenia.si

SLOTUR 

Sloven-Türk SLOTUR iş kulübünün asıl görevi ekonomi alanında olduğu 
gibi diğer alanlarda da Slovenya ve Türkiye arasında temas kurmaktır. Kulüp 
devletlerarası iş partnerleri aranmasında, ekonomik işbirliği konusunda 
analiz yapılmasında ve bunların cesaretlendirilmesinde yardımcı olacaktır.
barındırmaktadır. Veriler, yatırımcıların ihtiyaçlarını ve bütçelerini karşılamak 
üzere bedelsiz olarak temin edilmektedir.

 Andreanum, Slovenska 17, 
2000 Maribor
Slovenia
W: www.slotur.com

W: www.ograje.com

NETS d.o.o.
Mlaška cesta 105
SI-4000 Kranj, Slovenia
W:  www.nets.siSLOTUR

Sloven-Türk SLOTUR iş kulübünün asıl görevi ekonomi alanında olduğu gibi diğer alanlarda da Slovenya ve Türkiye arasında 

temas kurmaktır. Kulüp devletlerarası iş partnerleri aranmasında, ekonomik işbirliği konusunda analiz yapılmasında ve bunların 

cesaretlendirilmesinde yardımcı olacaktır.

Slovenia-Turkey Business Club

SLOTUR

Partizanska 6

2000 Maribor

W: www.slotur.com

Srečko Pirtovšek
E: srecko.pirtovsek@slotur.com

Iza Verdel Vrabl
E: iza.verdel@slotur.com

ISTANBUL- Natalia Atay
E: natalia.atay@slotur.com

İrtibat görevlisi: 

MARIBOR
Değişik bir tatil yapmaya sevenlere Ştayerska bölgesinin baş-

kenti Maribor çeşitli aktiviteler sunmaktadır. Yerel şarap ve ye-

mekleri denemek, spor yapmak ve doğada çeşitli aktivitelere 

katılmak, kültür gezilerine çıkmak, köy turizmi yaşamak iste-

yenler için Maribor doğru bir seçenek.

Maribor küçük ama hiç bir şeyin eksikliğini duymayacağı-

nız büyülü bir şehirdir. Şehir her mevsimde birçok müzik fes-

tivaline, kültürel etkinliklere ve spor yarışmalarına ev sahipliği 

yapmaktadır. 

ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR 

– POHORJE

Pohorje Tourist Board

Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, 

Slovenija

T: +386 (0)2 234 66 04 

W: www.maribor-pohorje.si

İrtibat görevlisi: 

Doris Urbančič Windisch

E: doris.urbancicwindisch@maribor.si

4

Slovenia Invites

Ortaklar - Atölye Istanbul- 8.5.2018

Slovenian - Turkey Business Club

E: natalia.atay@gmail.com
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REJA-Tgm d.o.o.'da taşıma firması

Biz Slovenya'dan Tgm d.o.o.'da Transport şirketiyiz. 
Brandaların, konteynerlerin ve treylerin göndericiden 
alıcıya taşınması gibi tüm lojistik sürecin organizasyonunu 
sunuyoruz, ayrıca tehlikeli maddelerin taşınması için 
donanımlı araçlarımız var - ADR. Bazı araçlarda 20 ve 40 fit 
konteynırları hidrolik olarak boşaltma seçeneği vardır.

Transport in TGM d.o.o.
Beblerjeva ulica 7, 6000 Koper

W: www.transport-reja.com
T: +386 40 770 557
E:  reja2@transport-reja.com
E:  reja@transport-reja.com

ABC NEPREMIČNINE  d.o.o.
SI-1000 Tivolska 48   Eurocenter  Ljubljana

W: www.abc-nepremicnine.si

Žan Reja,
Satış-pazarlama

Boštjan Reja, 
Yönetmen

Andrej Kuplenk, director/CEO
E: andrej.kuplenk@abc.si

T:  +386 40 880 000
+386 1 30 00 000  

Predrag Todić, director / CEO
E:  p.todic@ljn.si

T:  +386 40 213 000

Boštjan Blatnik- project manager
E:  bostjan.blatnik@abc.si

Mateja Todić Curk
E:  m.todic@ljn.si
T:  +386 30 313 000

ABC 
NEPREMIČNINE- 
ABC GAYRİMENKUL 
- emlak ajansı 

ABC nepremicnine, 1996'dan 
beri Slovenya'da faaliyet gösteren 
en önde gelen emlak ajansıdır. 
Şirketimiz, gayrimenkul satışları, 
satın almaları, kiralamaları ve 
kiralamalarının yanı sıra mülk 
yönetimi ve yatırım hizmetleri de 
dahil olmak üzere A'dan Z'ye en 
kaliteli gayrimenkul hizmetleri 
sunmaktadır.

LJUBLJANA 
NEPREMIČNINE 
(EMLAK Ajansi) 

Emlak ajansı Ljubljana 
nepremičnine, gayrimenkul 
arama, finansman, inşaat, 
yeniden inşa, döşeme ve 
yönetme alanlarında profesyonel 
danışmanlık hizmetleri, kişiye 
özel çözümler ve destek 
sunmaktadır. Slovenya'da 13 
yıldan fazla bir süredir Beograd 
nekretnine ve Todić Luxury 
markaları altında faaliyet gösteren 
ve müşterilerimizin en rafine 
zevklerini karşılayan lider bir 
emlak ajansıyız. 

W:  www.ljubljananepremicnine.si

Doc. Dr. Cocou Marius Mensah
Assistant Professor  
E: cocou.mensah@um.si
T: +386 2 250 42 23

Maja Habjanič
Secretary General
E: maja.habjanic@um.si
T: +386 2 250 42 59

Prof. Dr. Tjaša Ivanc
Associate Law Professor
E:  tjasa.ivanc@um.si
T:  +386 (0) 2 250 42 37

Hukuk Fakültesi - Univerza - Maribor | 
Maribor Üniversites

Maribor Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Slovenya'nın 
bağcılık bölgelerinin yasal düzenlemesi ve sürdürülebilir turizm ve 
mirastaki rolleri hakkında uygulanan bir projedir. Proje, Slovenya 
Akıllı Uzmanlaşma Stratejisinden stratejik kalkınma hedeflerinin 
gerçekleştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor. W: www.pf.um.si
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Slovenya 
hükümetinin İş 
Geliştirme Ajansı 
(SPIRIT Slovenia, 
kamu kurumu), 
potansiyel 
yatırımcılar ve 
yeni iş fırsatları 
arayan 
uluslararası 
şirketler için tek 
temas noktasıdır.
Ajans ücretsiz 
olarak 
Slovenya'daki 
belirli yatırım 
yerleri, Sloven 
tedarikçileri, 
bireysel 
endüstriler ve 
pazarlar gibi 
çeşitli iş fırsatları 
hakkında pratik 
bilgiler ve 
tavsiyeler hazırlar 
ve sunar.

SPIRIT Slovenia İş Geliştirme Ajansı
Sloven- Türk İş Kulübünün - SLOTUR asıl görevi ekonomi ve turizm alanlarında olduğu gibi 
diğer alanlarda da Slovenya ve Türkiye arasındaki ilişkileri teşvik etmektir. Kulüp iki ülke 
arasında şirketlerin iş ortağı arayışında yardımcı olmakta ve işbirliği yapılabilecek 
konuların belirlenmesi için analizler yapmaktadır.

SLOTUR kulübü kendisine ait www.slo-
tur.com internet sitesi, üyelerine düzen-
li olarak gönderdiği Türkçe ve Slovence 
e-mailler ve çıkardığı dergilerin yanı 
sıra yapılan görüşmeler ve fuar organi-
zasyonları ile iki ülke arasındaki işbir-
liğinin daha iyi bir konuma getirilmesi 
için gayret göstermektedir.

İş Kulübü üyelerinin avantajları:   
 ■ Sloven ve Türk şirketleri arasındaki 

işbirliği imkanları hakkında ayda en az 
iki kere e-mail alınması. Kulüp üyele-
ri, iki devlet arasındaki işbirliği açısın-
dan önemli olan konferanslar, Sloven-
ya ve Türkiye'de düzenlenen tüm fuar-
lar ve ilgi çekici diğer etkinlikler hak-
kında düzenli olarak bilgilendirilecektir. 
 ■ Kulüp üyeleri yaklaşık 1,3 milyon 

Türk şirketi ve 60 bin Sloven şirketin-

den oluşan veri tabanından, Slovenya ve 
Türkiye'de iş ortakları bulma konusun-
da danışmanlık hizmeti alabilecektir. 
 ■ Yılda iki kere, kulüp üyeleri ve onla-

rın potansiyel ortakları için Türkiye ve 
Slovenya'da iş konferansları düzenle-
necektir. 
 ■ Kulüp üyelerinin, Slovenya ve 

Türkiye'de düzenlenen en önemli fu-
arlara katılımları organize edilecektir. 
 ■ Her yıl ikişer defa özel olarak Türk-

çe dilinde turistik dergi "Slovenija vabi" 
(Slovenya sizi davet ediyor) ile Sloven-
ce ve Türkçe dillerinde olacak "Slove-
nia business" dergilerini yayınlayacağız. 
Kulübün tüm üyeleri dergilerde yayın-
lanan ilanları için %20 indirim alacak-
lardır. 
 ■ Kulüp üyeleri , Ljubljana ve 

İstanbul'da seçilen otellerde özel bir 

indirime ve ek avantajlara sahip ola-
caklardır.

VE BİRÇOK DİĞER AVANTAJLAR! 
Sloven-Türk İş Kulübü, SLOTUR'un 
yaptığı çalışmalar, diğer avantajları ve 
üyelik başvuru formunu  www.slotur.
com adresinde bulabilirsiniz. e-posta: 
srecko.pirtovsek@slotur.com

SLOVEN – TÜRK  
İŞ KULÜBÜ 

Ayrıntılı bilgi için:

SLOTUR d.o.o.
Slovenia-Turkey business club

www.slotur.com 
E-mail: srecko.pirtovsek@slotur.com 

Tel: + 386 41 672 568

GREEN. 
CREATIVE. 
SMART.
Thinking of relocating your export business? Looking for a supplier or a business partner? 
Slovenia is the right choice and SPIRIT Slovenia business agency is the one stop shop for all 
your requirements!

What we offer:

• Free of charge consulting services

• Customised information about Slovenian suppliers and investment opportunities

• Contact with potential business partners, industry experts, and government authorities

• Assistance during the investment process every step of the way

• Support in growing your business once you are here

Get in touch!

SPIRIT Slovenia
Business development agency

Verovškova 60
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
+386 (0)1 589 18 70
invest@spiritslovenia.si P
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Slovenian - Turkey Business Club
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ABC nepremicnine, 1996'dan beri Slovenya'da faaliyet gösteren en önde gelen emlak 
ajansıdır. Şirketimiz, gayrimenkul satışları, satın almaları, kiralamaları ve kiralamalarının 
yanı sıra mülk yönetimi ve yatırım hizmetleri de dahil olmak üzere A'dan Z'ye en kaliteli 
gayrimenkul hizmetleri sunmaktadır.

ABC Nepremičnine'de emlak piyasa-
sında 24 yılı aşkın başarılı bir geçmişe 
sahibiz. Müşterilerimiz tarafından yük-
sek müşteri hizmeti ve müşteri memnu-
niyeti standartları taşıyan gayrimenkul 
profesyonelleri olarak tanınırız.
Emlak komisyonculuğu hizmetleri tüm 
işlemlerin sorunsuz ve sorunsuz bir şe-
kilde gerçekleştirildiğinden emin olarak 
mülk alıcılarına ve satıcılarına en yük-
sek kalitede emlakçı hizmetleri sunuyo-
ruz. Her iki taraf için işlemi kolaylaştır-
mak için doğru alıcıları doğru satıcıla-
ra getirmeye özen gösteriyoruz. İşlemin 
her iki taraf için de adil ve faydalı olma-
sını sağlıyoruz.
Başından sonuna kadar ilgili tüm yasal 
konulara özel dikkat göstererek gayri-
menkul işlemlerinin yürütülmesine yar-
dımcı oluyoruz. Bu şekilde müşterileri-
miz, çıkarlarının güvende olduğunu ve 
iyi bakıldığını bilirler.
Sorunsuz ve verimli işlemleri kolaylaş-
tırmak için her türlü elektronik açık ar-
tırma için modern bir platform geliştir-
dik ve işletiyoruz.
Emlak yönetim hizmetleri  ABC 
Nepremičnine'de, müşterilerimiz tara-
fından bölgede bir numara olarak övü-
len, türünün tek örneği yönetim hiz-
metlerimizle gurur duyuyoruz. Müşte-
rilerimizin tam güvenini sağlayan mülk 
ve gayrimenkul yönetimine hızlı ve pro-
fesyonel bir yaklaşım sunuyoruz.
Yatırım amaçlı gayrimenkulünüz bir 
konut veya ofis binası veya bir pera-

ABC GAYRİMENKUL - 
emlak ajansı, l.l.c. 

kende mağazası olsa bile yönetim hiz-
metlerimiz sizi günlük faaliyetler ve işi-
nizin küçük finansal yönleri hakkında 
endişelenmekten kurtarmak için bura-
da. Bu şekilde, yatırımınızın güvenli ve 
korumalı olduğundan emin olabilece-
ğiniz için daha büyük resme odaklana-
bileceksiniz.

Gayrimenkul değerleme hizmetleri, de-
ğerleme hizmetimiz, projeniz ne kadar 
büyük veya küçük olursa olsun size kap-
samlı yatırım planları getirecektir. De-
ğerleme uzmanlarımız, alanında profes-
yonel uzmanlardır ve uzun yıllara daya-
nan deneyime sahiptir.
Emlak piyasası analiz hizmetleri, aracı-

lık hizmetleri konusundaki deneyimi-
miz, müşterilerimizden gelen geri bil-
dirimler ve gayrimenkul işlemleriyle il-
gili sistematik bilgi toplama, Slovenya 
veya segmentlerindeki emlak piyasası-
nın derinlemesine piyasa analizini sağ-
lamamıza olanak tanır.
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CMS, müşterilerinin yerel pazarda ve birden fazla yargı alanında müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır. İş olanaklı tavsiyeler sunan 4.800'den fazla avukattan 
oluşan uluslararası bir agdir.

Slovenya ve Türkiye'den sadece iki-
si olmak üzere 44 ülkede 73 şehirde 
faaliyet gösterdik.
Yıllar boyunca uluslararası yasal tav-
siyeleri derinlemesine bilgilerle har-
manlama yeteneğimizi kanıtladık. 
Yerel pazarların özelliklerini ve yerel 
ekonominin dinamiklerini anladık.

Bu nedenle müvekkille danışmanlık 
yaparken bu gereklilikleri sorunsuz 
bir şekilde standartlara göre birleş-
tirdik. Müvekkile mümkün olan en 
iyi hukuki tavsiyeyi sağladık.

GELECEĞE DÖNÜK
Müşterilerimizin sürekli değişen 
bir iş ortamında faaliyet göster-
diğini anladık. Müvekkillerimi-
ze ticari, hukuki ve özel tavsiye-
ler sunabilmek için bilgilerimi-
zi hukukun ötesinde genişlettik, 
ayrıca hayatımızı etkileyen ye-
niliklere ve teknolojiye ayak uy-
durmaya çalıştık, çalışıyoruz.

UYGULAMA 
ALANLARI
Bankacılık ve finans
İstihdam & emeklilik
Ticaret
Rekabet & AB
Kurumsal / M&A 
Gayrimenkul & inşaat
Uyuşmazlık çözümü
Fikri mülkiyet 
Kamu alımları
Vergi

CMS

cms.law

CMS is an international law fi rm 
that helps clients to thrive through 
technical rigour, strategic expertise 
and a deep focus on partnerships.

Future facing with CMS

Solutions 
as ambitious 
as you are.
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Emlak ajansı Ljubljana nepremičnine, gayrimenkul arama, finansman, inşaat, yeniden 
inşa, döşeme ve yönetme alanlarında profesyonel danışmanlık hizmetleri, kişiye özel 
çözümler ve destek sunmaktadır. 

Slovenya'da 13 yıldan fazla bir süredir Beograd nekretnine ve 
Todić Luxury markaları altında faaliyet gösteren ve müşterile-
rimizin en rafine zevklerini karşılayan lider bir emlak ajansıyız. 

Hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok ödüle layık gö-
rüldük ve sektörün en başarılı işletmeleri arasında yer alıyoruz.

LJUBLJANA 
NEPREMIČNINE 
(EMLAK Ajansi)
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NETS, BT iş süreci desteği, yaratıcı problem çözme ve 
inovasyon alanlarında iş danışmanlığı ve eğitiminde yaklaşık 
30 yıllık deneyime sahiptir.
Modern bir yönetim biçimini desteklemek için uygulama 
DNA'sı geliştirdik. Kuruluşlar DNA kullanarak tamamen 
dijitalleşebilir ve dijital olarak dönüşebilir.

Biz iş danışmanlığı, iş danışmanlığı eğitimi, iş süreci BT des-
teği, yaratıcı problem çözme ve yenilik konusunda uzman-
laşmış bir şirketiz. Ortaklarımızla işbirliği içinde daha büyük 
projeleri de profesyonelce ele alıyoruz.
 
İş çözümlerimiz, müşterilerimize değer katma ve ihtiyaçla-
rını gerçekten anlamaya önem vermek, etkili ve uyumlu bir 
süreç gütmektedir.
 
Anlamak, çeşitli çıkar grupları arasında olası sinerjileri arar-
ken yöntemleri gereksinimlerine uyarlayarak oluşmuş bir ya-

pıdır. Katma değer, müşterimizin işinin daha iyi  sonuçlara 
varması ve  odaklanması için kendini gösterir.
DNA yazılım danışmanlığından veya uygulasından söz edi-
yor olsak da çalışmalarımızın çoğunluğu müşterilerimizle iş-
birliği içinde planladığımız projelerdir. Ayrıca eğitimler, se-
minerler ve çalıştaylar düzenliyoruz.
Slovenya'da en güçlü iş süreci BT desteğine sahip bir şirket 
olma yolunda ilerliyoruz ve Avrupa'da olduğu kadar sınırlar 
dışında da adımızı duyurmak için çalışıyoruz. “Süreçlerle ya-
şamak” sloganımızla çıktık bu yola. Etkin ve pratik çözümle-
rimizle tanınmak amacımızdır.

NETS HEDEF:
 
Adil iş operasyonları uygu-
layan, küçük veya orta ölçek-
li şirketler olan ve organizas-
yonlarının organize olmasını 
isteyen, operasyonları üzerin-
de daha iyi kontrol sahibi olan 
ve organizasyonunu tamamen 
dijitalleştirmek isteyen ortak-
lar arıyoruz. Bizi en çok ilgi-
lendiren, eczacılık, nakliye ve 
üretim alanlarında faaliyet 
gösteren şirketlerdir.
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OGRAJE KOČEVAR'da eksiksiz çit sistemi çözümleri sunmaya çalışıyoruz. Slovenya'daki en 
büyük çit sistemleri üreticisi ve tedarikçisiyiz. 

Çözümlerimiz güvenliği este-
tik bütünlükle birleştirir, ko-
nut ve ticari tesisler için gör-
sel ve gürültü bariyerleri olarak 
işlev görebilir. Planlama, üre-
tim ve kurulumdan eksiksiz 
anahtar teslimi çözümler su-
nuyoruz. Yılda 6.000'den fazla 
komple çit sistemi üretiyoruz 
ve 180 km'den fazla çit kuru-
yoruz.

HEDEF: AŞAĞIDAKI ALANLARDAN IŞ ORTAKLARI 
ARIYORUZ:
• Tel çit sistemleri sektöründe üreticiler.
• Güvenlik, çevre koruma alanında stratejik ortaklar.
• Bireysel bileşen çıt sistemlerinin üreticileri.
• Batı Avrupa bölgesinde eskrim sistemleri alanında marka geliştirme 
için stratejik ortaklar.
• AB pazarına girmek isteyen potansiyel finansal yatırımcılar.
• Şirkete yatırım yapmak ve AB pazarında genel büyüme ile ilgilenen fi-
nansal yatırımcılar.

OGRAJE KOČEVAR - EN İYİ 
UYGULAMADA GÜVENLİK VE TASARIM

OGRAJE KOČEVAR

FENCE | GATES | FENCE SYSTEMS
  

OGRAJE KOČEVAR
+386 (0)3 570 12 21

info@ograje.com
www.ograje.com
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LAW-GREENTOUR, Maribor Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Slovenya'nın bağcılık 
bölgelerinin yasal düzenlemesi ve sürdürülebilir turizm ve mirastaki rolleri hakkında 
uygulanan bir projedir. Proje, Slovenya Akıllı Uzmanlaşma Stratejisinden stratejik kalkınma 
hedeflerinin gerçekleştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor. 

Doğrudan üç sü-
tundan birine ait 
olan Sürdürülebi-
lir Turizm gibi Slo-
venya nişlerine hi-
tap ediyor: dairesel 
sütun. Akıllı uz-
manlaşma strateji-
sinin yenilik ve gi-
rişimciliğe ve özel-
likle ortak hedef-
lere ulaşmak için 
paydaşları birleştir-
meye odaklanması 
göz önüne alındı-
ğında, proje doğal 
değerlerin ve kül-
türel mirasın yöne-
timiyle de ilgilen-
diğinden çok di-
siplinli bir projedir. 
Kurumsal düzen-
lemeleri uyumlu 
hale getiren ve tu-
rizmin gelişmesini 
ve bağcılık bölgele-
rinin yerel ve ulu-
sal turizm varlıkla-
rı olarak tanınma-
sını sağlamak için 
yasal bir temel su-
nan yasal çerçeve-
leri hedefler.

TJAŠA IVANC 
(MARIBOR 
ÜNIVERSITESI, HUKUK 
FAKÜLTESI)
 
Profesör Doktor. Tjaša Ivanc, Mari-
bor Üniversitesi Hukuk Fakültesi hu-
kuk usulü muhakemeleri doçentidir. 
Araştırma alanları Avrupa medeni 
usul hukuku, icra hukuku, miras hu-
kuku ve mülkiyet hukukudur. Birkaç 
kitap ve bilimsel makalenin yazarı ve 
ortak yazarıdır ve Portucalense Hu-
kuk Araştırmaları Enstitüsü, Porto, 
Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique'de misafir öğretim görevli-
sidir. Çeşitli Avrupa projelerinin ko-
ordinatörüdür ve aynı zamanda ulus-
lararası ve ulusal düzeyde taşınmaz 
kültürel miras konusunda uzmandır. 
Kültürel mirasın korunması yasasın-
daki değişikliklerin taslağını hazırla-
mak için Kültür Bakanlığı ile işbirliği 
yaptı ve Slovenya'da bu araştırma ala-
nı için mevcut olan ve “Taşınmaz Kül-
türel Mirasın Korunması-Yasal Yönü” 
başlıklı tek bilimsel kitabın yazarıdır.

MARIUS MENSAH 
(MARIBOR 
ÜNIVERSITESI, HUKUK 
FAKÜLTESI)
Mensah C. Marius, Maribor Hukuk 
Fakültesi'nde yardımcı doçent ve 
araştırma görevlisidir. Benin'de doğ-
du, Ottawa, Kanada'da ilkokul ve lise 
eğitimini ve Moskova'da uluslarara-
sı hukuk eğitimini tamamladı. 2015 
yılında, İklim değişikliği koşulların-
da Batı Afrika'daki doğal kaynakların 
kullanımına ilişkin düzenlemeler üze-
rine doktora derecesini başarıyla sa-
vundu. Dr Mensah, çok kültürlü top-
lumlarda yaşamaktan geniş bir dene-
yim kazanmıştır ve İngilizce, Fransız-
ca, Rusça, Slovence ve iki Afrika dili 
bilmektedir. Uzmanlık alanları arasın-
da uluslararası hukuk, deniz korsanlı-
ğı, göç, çevre hukuku, iklim değişikli-
ği ve sürdürülebilir kalkınma bulun-
maktadır. ECOWAS: Ecology, Natu-
re Management, & International Law 
kitabının yazarıdır ve İngilizce, Rus-
ça ve Fransızca dillerinde 20'den faz-
la bilimsel makale yazmıştır.

Hukuk Fakültesi  
Univerza - Maribor 
Maribor Üniversitesi
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Biz Slovenya'dan Tgm d.o.o.'da Transport şirketiyiz. Brandaların, konteynerlerin ve treylerin 
göndericiden alıcıya taşınması gibi tüm lojistik sürecin organizasyonunu sunuyoruz, ayrıca 
tehlikeli maddelerin taşınması için donanımlı araçlarımız var - ADR. 

Bazı araçlarda 20 ve 40 fit konteynırları hidrolik olarak bo-
şaltma seçeneği vardır. Avrupa'nın her yerinden iş ortakla-
rı geliyor, ağırlıklı olarak Türkiye pazarıyla işbirliği yapıyo-
ruz. Operativa, 24 saat ulaşılabilirlik ve kaliteli hizmet sağ-
lar ve hizmetlerimizi mümkün olduğunca profesyonel bir şe-

kilde sunmaya çalıştığımız için, şirket tüm Avrupa merkez-
lerinden günlük olarak gelen tüm yeniliklerden haberdardır.

REJA
Tgm d.o.o.'da taşıma 
firması 

HEDEF: 
Avrupa, İtalya, Polonya, Avusturya, Çek Cum-
huriyeti, Hollanda'da karayolu taşımacılığı ya-
pan, mal taşımacılığı yapan ortaklar, nakliye şir-
ketleri istiyoruz ..
Ayrıca kamyon treyler üreticileriyle de çalışacaktık.
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SLOVENIA.
MY WAY OF
TRAVELLING.

#ifeelsLOVEnia
#myway

Green & safe - now is the time to act in a 
responsible, safe and sustainable manner. 

We maintain and increase trust in the “I feel 
Slovenia” brand by establishing responsible travel 
standards in tourism. We have joined them into the 
new GREEN&SAFE label to designate and highlight 
superior hygiene standards and protocols, and 
sustainable recommendations for tourist service 
providers and destinations. Through activities based 
on safety, responsibility and sustainability, we 
increase our guests’ trust in Slovenia as a green and 
safe tourist destination.

www.slovenia.info
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SLOVENIA. 
MY WAY OF 
DREAMING 
ABOUT THE 
NEXT ESCAPE.
Find peace of mind amid flowing rivers, 
towering peaks and lush forests. Explore 
your favourite trail, cave or natural 
reserve and discover pristine Slovenian 
experiences in your own special way.

www.slovenia.info

#ifeelsLOVEnia
#myway


