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BV Finančna Skupina d.o.o.  
  

V okviru podjetja BV Finančna Skupina d.o.o. sodeluje skupina strokovnjakov z bogatimi 

mednarodnimi izkušnjami s področja finančnega svetovanja (vodenje MRA, pogajanja z bankami, 

zahtevnejši IBR, nepremičninski projekti), vrednotenja podjetij, nepremičnin ter sredstev, 

prestrukturiranja podjetij in skrbnih pregledov ter strateškega svetovanja ter davčnega in 

računovodskega svetovanja.   

  

Ponudba BV Finančna Skupina d.o.o. je namenjena bankam in podjetjem, ki potrebujejo pomoč in 

podporo pri oceni trenutnega stanja in ključnih tveganj, v procesih prestrukturiranja ter iskanju 

strateških usmeritev za stabilizacijo poslovanja, kot tudi pri izboljšanju obstoječega stanja, ne glede na 

položaj, v katerem se podjetje nahaja.  

 

Posamezne storitve se med seboj prepletajo oz. nadgrajujejo, naročnik pa se lahko odloči za celosten 

pristop ali za posamezne faze, saj se vedno skušamo prilagoditi specifičnim potrebam podjetij in 

naročnikov.  

 

Kontakt: 

mag. Črtomir Časar  

Mob.: +386 40 519 202   

E-pošta: crtcasar@bvfg.si     

  

 

 

Poslanstvo: S strokovnostjo dolgoročno 

povečujemo vrednost naših strank. 

 

Vizija: Vsakemu podjetju, ki bo želelo povečati svojo 

vrednost, želimo na eni vstopni točki omogočiti vse 

potrebne aktivnosti, da bo ta cilj tudi doseglo. 

 

Vrednote: Kakovost, integriteta, odločnost, 

zavezanost k rezultatom, spoštovanje ljudi, 

odgovornost, stalne izboljšave in zaupnost. 

 

mailto:crtcasar@bvfg.si
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OCENJEVANJE VREDNOSTI PREMOŽENJA 

Ocenjujemo vrednost podjetij, nepremičnin, strojev, opreme in ostalih 

sredstev (neopredmetena sredstva, terjatve itd.) v skladu z MSOV. 
 

Ocenjevanje vrednosti podjetij 

Nameni ocenjevanja vrednosti: 

• prevzemi, združitve, prodaja/nakup podjetja ali njegovega dela (blagovne znamke, dobro 

ime …), 

• davčni namen, 

• dokapitalizacija, delitve in oddelitve, izstopi družbenikov, 

• statusno preoblikovanje, 

• ocena vrednosti podjetij v insolvenčnih postopkih, 

• menedžerski odkupi in odkupi z zadolžitvijo, 

• računovodsko poročanje, 

• in drugo. 

 

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin 

Predmet ocenjevanja vrednosti: 

⦁ poslovne nepremičnine (pisarne, hoteli, trgovski lokali, gostinski lokali, storitveni lokali), 

⦁ industrijske nepremičnine (proizvodne hale, skladišča), 

⦁ stanovanjske nepremičnine (stanovanja, hiše, apartmaji, počitniške nepremičnine), 

⦁ zemljišča v vseh fazah razvoja (kmetijska in stavbna zemljišča), 

⦁ specialne nepremičnine (kamnolomi, rudniki …). 
 

Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme 

Nameni ocenjevanja vrednosti: 

• računovodsko poročanje manjših in večjih družb, 

• davčni namen, 

• zavarovanje terjatev, 

• določitev tržne najemnine, 

• dokapitalizacija podjetij, 

• prodaja sredstev, 

• določitev odškodnine, 

• postopek prisilne poravnave in stečajni postopek. 
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FINANČNO SVETOVANJE 

Ali potrebujete informacijo o vrednosti vašega podjetja ali višini vaših 

osnovnih sredstev? 

Ali potrebujete nov vir financiranja ali pomoč pri odplačevanju obstoječega 

  dolga? 

Si želite, da bi imeli ključne podatke o podjetju vedno na voljo in bi lahko ključne odločitve 

sprejeli hitreje, kvalitetnejše in dovolj hitro, da ne bi zamudili dragocenih priložnosti? 
 

Finančna optimizacija podjetja 

Pri celovitem obvladovanju finančnih tveganj izhajamo iz obvladovanja likvidnostnega 

tveganja (optimizacija obratnega kapitala, pridobivanje finančnih virov in alternativnih virov 

financiranja, pomoč pri nadzoru nad denarnimi tokovi in transakcijami ter pri izdelavi 

kratkoročnega/letnega plana denarnih tokov) in hkrati svetujemo pri zagotavljanju 

solventnosti (optimalna oz. ustrezna kapitalska struktura) podjetja. 

Finančna optimizacija obsega: 

⦁ obvladovanje kreditnih tveganj, pri čemer nudimo izdelavo finančne analize in spremljave 

kupcev (bonitetna ocena), 

⦁ načrt finančnega prestrukturiranja,  

⦁ pogajanja z dobavitelji, kupci, finančnimi institucijami (banke) in tudi z državnimi 

institucijami v primeru davčnega dolga (FURS) …, 

⦁ postavljanje kreditnih limitov,  

⦁ zavarovanje terjatev, 

⦁ postavitev politike varovanja pred tečajnimi in obrestnim tveganjem. 

Skrbni pregledi poslovanja (due diligence) 

Oblike in obseg skrbnih pregledov so odvisne od namena naročnika: 

1. Podrobna preučitev morebitnega cilja združitve, prevzema, privatizacije ali podobne 

transakcije oz. spremembe financiranja podjetja ali spremembe lastniške strukture. Običajno 

pregled zahteva kupec. 

2. Razumna preiskava, ki se osredotoča na zadeve, ki bodo v prihodnje materialno 

pomembne (npr. ali bo lahko podjetje, s tehnološkega stališča, izpolnilo pogodbeno 

obveznost dobave materiala). 

3. Preverjanje s postavljanjem ključnih vprašanj. 
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4. Preiskava trenutnih praks, procesov in politik. 

5. Preverjanje, s katerim se odločitev o nakupu izvede na podlagi načel vrednotenja in 

analize vrednosti. 

Za izdelavo ponudbe se moramo najprej dobiti na sestanku, kjer prestavite svoja 

pričakovanja in nekaj osnovnih podatkov.  

 

Poslovni načrti 

Imate poslovno idejo in potrebujete pomoč pri uresničitvi? Poslovni načrt je zelo pomemben za 

zagon in rast podjetja, zato je pomembno, da ga izdela strokovnjak. Pripravimo vam temeljit 

poslovni načrt, ki bo prepričal bodoče investitorje in s pomočjo katerega boste: 

 pridobili realno oceno potenciala vašega poslovanja in tveganja, 

 lahko oblikovali strategijo razvoja podjetja, 

 zbrali dodaten kapital pri bankah ali investitorjih tveganega kapitala, 

 dobili vso potrebno podporo in pomoč pri nadaljnjem razvoju vašega podjetja. 

 

Zadolževanje javnega sektorja 

Javnim družbam nudimo odlično strokovno podporo in s svetovanjem pripomoremo do 

najugodnejših pogojev financiranja. Naše bogate izkušnje dokazujejo, da je dobra strokovna 

podpora, kadar podjetja potrebujejo različna financiranja, ne le potrebna, ampak 

skorajda nujna. 

 

Storitve svetovanja osebam javnega prava 

Storitve svetovanja osebam javnega prava zagotavljamo skupaj z Inštitutom za javno-zasebno 

partnerstvo (www.pppforum.si), ki je specializiran za področje vodenja postopkov oddaje 

javnih naročil, izdelava investicijske dokumentacije, vodenje javnih investicijskih projektov v 

obliki javno-zasebnih partnerstev in koncesij ter za svetovanje na področju organizacije javnih 

služb. 

Elektronsko naročanje je trend, ki naročnikom po ZJN-3 omogoča, da svojo pozornost iz 

postopkovnih in formalnih vprašanj preusmerijo na vsebino. Skupaj s podjetjem S-

procurement, d.o.o., zagotavljamo dostop do sodobne in varne elektronske platforme za 

javno naročanje (www.s-procurement.si). Platforma omogoča tudi prodajo javnega 

premoženja preko elektronske dražbe. 
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Postopek prodaje/nakupa podjetij 

Prodaja ali nakup podjetja je zahteven in dolgotrajen proces, kjer je strokovnost svetovalcev 

izjemno pomembna. Kot izkušeni strokovnjaki vodimo za vas celoten postopek prodaje/nakupa 

podjetij: 

⦁ opredelitev prodajne strategije, 

⦁ skrbni pregled in ocenitev vrednosti 

podjetja, 

⦁ analiza ekonomske upravičenosti 

nakupa, 

⦁ iskanje potencialnih kupcev oz.  

investitorjev, 

⦁ določitev izhodišč in smernic za 

pogajanja, 

⦁ aktivno sodelovanje pri pogajanjih, 

⦁ priprava vse potrebne dokumentacije, 

⦁ izvedba prodaje oziroma nakupa. 

 

Postopek prodaje nepremičnin 

Prodaja nepremičnin poteka klasično na podlagi zakona o nepremičninskem posredovanju 

ali pa kot »tailor made« sodelovanje, ki zajema vse od svetovanja in priprave prodajne 

strategije do iskanja primernega kupca. 

 

FINANČNA STRATEGIJA 

Dobra finančna strategija je ključna za uspeh podjetja. 

 

 

Finančno strategijo praviloma pripravi izkušeni zunanji finančni svetovalec (CFO), katerega 

naloga je usklajevanje finančnih, računovodskih in davčnih strategij z namenom povečevanja 

vrednosti podjetja. To dosežemo s premišljenim in dobro strukturiranim procesom kreiranja 

finančnih strategij z modelom, katerega ponujamo v našem podjetju. Preučimo vaše stanje in 

se dogovorimo o konkretnih ukrepih, ki bi jih lahko dosegli v nekem realnem obdobju. 

 

V poenostavljenem smislu je finančna strategija pot od sedanjega do želenega prihodnjega 

stanja. Za izdelavo uspešne strategije moramo skupaj z naročnikom prehoditi več korakov, ki 

na koncu prinesejo želeno strategijo. 
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Proces 6. korakov uresničevanja finančne strategije  - naš preverjeni poslovni model  

 

Korak I 

Zbiranje in urejanje podatkov 

Proces se začne z zbiranjem vseh 

potrebnih podatkov, iz katerih oblikujemo 

predloge za ustrezno finančno strategijo. 

 

Korak II 

Poslovni načrt 

Poslovni načrt pomaga podjetniku oceniti 

bodoče priložnosti, ki bi jih sicer lahko 

zamudil. Ozavesti ga o vseh potrebnih 

aktivnostih, kot so predloge o vrednosti, 

tržne predpostavke ter operativni, finančni 

in kadrovski načrti. S tem usmeri 

podjetnika na ključne dejavnosti in ga 

spodbudi k določenemu ukrepanju. 

 

Korak III 

Finančna strategija 

Jasna finančna strategija je ključ do uspeha 

vsakega malega in srednje velikega 

podjetja. Služi kot zemljevid za prihodnost, 

ki vas vodi po poti do začrtanih ciljev. S 

skupnimi močmi začrtamo praktične 

korake, ki jih je potrebno na poti do cilja 

opraviti. 

 

 

 

 

 

Korak IV 

Implementacija/izvedba finančne 

strategije 

Oblikovanju finančne strategije sledi njena 

uvedba v poslovanje podjetja, med 

zaposlene ter prilagajanje oz. prenova 

obstoječega poslovnega modela. 

 

Korak V 

Razvoj finančne strategije skozi 

zaposlene 

Zaposleni so srce vsakega uspešnega 

podjetja, pot do uspeha pa je v njihovem 

sodelovanju, a le malo podjetnikov ve, 

kako ga spodbuditi. Za to je potreben 

načrt, s katerim se timsko delo uresniči na 

delovnem mestu. V tem koraku razvijanja 

in izvajanja strategije je naša naloga 

usposobiti in motivirati zaposlene za 

doseganje želenega cilja. 

 

Korak VI 

Vrednotenje finančne strategije 

Za zagotovitev ustrezne strategije, je 

potrebna redna evalvacija poslovanja in 

morebitne prilagoditve. Priporočljivo je 

četrtletno pregledovanje in usklajevanje s 

ciljem, če pa se cilji tekom časa spreminjajo 

ali če podjetje doživi večje spremembe, pa 

celo pogosteje. 



                                                                 

   

  

  
 

 

POSLOVNO SVETOVANJE  

Vašemu podjetju nudimo storitve vzpostavitve, izobraževanja in poslovnega 

svetovanja na podlagi metodologij vitkega poslovanja (Lean) in kvalitete (Six 

Sigma). 

 

Poslovno svetovanje 

 optimiziramo poslovne procese, lokacije poslovanja in dobavno verigo, 

 zagotovimo kvaliteto in stabilnost vaših produktov kot rezultat optimiziranih 

poslovnih procesov, 

 postavimo in vodimo projektno pisarno, 

 izvedemo revizijo vašega poslovnega procesa, 

 ocenimo možne potenciale izboljšanja kakovosti in nižanja stroškov, 

 pripravimo temeljit poslovni načrt, 

 analiziramo panoge, v katerih delujete oz. boste delovali. 

 

Preobrat podjetij 

Številni podjetniki in tudi managerji upajo, da se bodo stvari uredile same od sebe in 

se motivirajo ter hkrati vztrajajo pri obstoječem načinu poslovanja. Skoraj zagotovo 

čudežnih  rešitev za težave podjetja ni. Ob težavah  je treba čim prej ukrepati, kajti vsak 

izgubljen trenutek je – izgubljen, če ga ni izkoristilo vaše podjetje, ga je konkurenca. 

Preobrat poteka v treh glavnih fazah: 

1. Zamašiti luknje, skozi katere odteka denar 

2. Ugotoviti, ali je denarja oziroma premoženja še dovolj, da bi poslovanje v 

prihodnosti lahko spet postalo dobičkonosno 

3. Dolgoročna strateška usmeritev/preusmeritev podjetja. 

Nujni so še dodatni koraki, ki vam jih bomo z veseljem prestavili na sestanku. 

 

Načrt poslovnega prestrukturiranja 

Načrt poslovnega prestrukturiranja obsega: 

 celovito analizo okolja in poslovanja podjetja (tudi finančno analizo), 

 poročilo – načrt poslovnega prestrukturiranja je pripravljen v sodelovanju s 

ključnimi zaposlenimi v podjetju. 

Dodana vrednost naših strokovnjakov je sodelovanje pri izvedbi prestrukturiranja, saj 

so izkušnje pokazale, da je neobremenjen pristop k uvajanju sprememb ključen za 

njihovo lažjo in hitrejšo uvedbo. 
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Postavljanje strategij 

V poenostavljenem smislu je strategija pot od sedanjega do želenega prihodnjega 

poslovnega stanja podjetja. 

Naša izkušena ekipa vam pri tem pomaga tako, da: 

 pripravimo neodvisno analizo obstoječega stanja, 

 določimo nove strateške cilje ter 

 izdelamo strategijo za izbrano področje poslovanja. 

Kdo potrebuje izdelano strategijo? 

Vprašanje je podobno kot: “Kdo potrebuje poslovni načrt?” 

Odgovor je: “Vsako podjetje!” Strategija je lahko samo v glavi podjetnika posameznika, 

veliko bolje pa je, če je zapisana v obliki strukturiranega dokumenta, ki 

bralca/uporabnika sili k nadaljnjemu približevanju zastavljenega cilja. 

Izdelave strategij se lotevamo po Six Sigma metodologiji, saj z njo lahko 

podjetje pripravi delujoč načrt ukrepanja za: 

⦁ povečanje prihodkov, 

⦁ zmanjšanje stroškov na različnih segmentih, 

⦁ izboljšave procesov v vseh delih organizacije. 

 

 

Poslovni načrti 

Imate poslovno idejo in potrebujete pomoč pri uresničitvi? Poslovni načrt je zelo pomemben 

za zagon in rast podjetja, zato je pomembno, da ga izdela strokovnjak. Pripravimo vam 

temeljit poslovni načrt, ki bo prepričal bodoče investitorje in s pomočjo katerega boste: 

 pridobili realno oceno potenciala vašega poslovanja in tveganja, 

 lahko oblikovali strategijo razvoja podjetja, 

 zbrali dodaten kapital pri bankah ali investitorjih tveganega kapitala, 

 dobili vso potrebno podporo in pomoč pri nadaljnjem razvoju vašega podjetja. 
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Svetovanje pri zniževanju stroškov 

Nekatera podjetja dokaj uspešno prodajajo, pa vendar ne dosegajo dobička ali jih 

tarejo druge težave. S hitrim ukrepanjem in novo, pozitivno energijo v vašem 

poslovanju, vam bomo pomagali znižati vaše stroške na najnižji možni nivo in tako 

boste presežke lahko pričeli uporabljati za širitev poslovanja. 

Po Six Sigma metodi vas bomo pripeljali do največjih učinkov z najmanjšimi možnimi 

spremembami vašega poslovanja. 

 

Povečanje prodaje 

Ključ do uspeha se velikokrat skriva v uspešni prodaji. Analiza prodaje, zalog, terjatev, 

lokacij, izkoriščenje vseh prodajnih kanalov, možnosti komuniciranja s strankami, 

načrtovanje akcij in izobraževanje prodajnega osebja so le nekatere od aktivnosti, ki 

jih opravimo, da lahko dosežete večjo prodajo. 

 

Svetovanje pri internacionalizaciji vašega poslovanja 

Svetujemo vam pri vstopu na tuje trge in za vas: 

 oblikujemo poslovno strategijo, 

 analiziramo poslovno okolje z vidika konkurenčnega potenciala podjetja, 

 preučimo konkretno tuje poslovno okolje z vidika normativnega, družbenega, 

institucionalnega, političnega in ekonomskega okvirja, 

 svetujemo pri posameznih korakih ob dejanskem vstopu na tuji trg. 

 

Uredba GDPR 

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) določa nova pravila glede varstva osebnih 

podatkov. 

Poskrbeti morate za ustrezne politike varovanja osebnih podatkov, pripraviti ustrezne 

protokole v primeru varnostnih incidentov ter izvesti ustrezne postopke in ukrepe za 

minimizacijo količine podatkov, obseg njihove obdelave ter obdobje njihove hrambe. 

Za vse omenjene aktivnosti imamo izvedene številne referenčne projekte. 
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Svetovanje in upravljanje z intelektualno lastnino 

 Svetujemo, vodimo in izpeljemo celoten postopek prijave znamke in modelov 

pri pristojnih Uradih za intelektualno lastnino. 

 Pripravimo in uredimo različne oblike licenčnih in avtorskih pogodb, prenose 

pravic ter druge dokumente, vezane na področje intelektualne lastnine. 

 Svetujemo vam, vložimo in vodimo različne postopke pritožb, tožb in drugih 

sporov na področju intelektualne lastnine. 

 

 

Prenos družinskega podjetja 

Imate družinsko podjetje ali večlastniško družbo? Komu lahko največ pomagamo? 

Družinskim podjetjem, ki želijo prenesti dejavnost na potomce ter pravično in 

dolgoročno urediti poslovno – premoženjska razmerja. Kako? Pripravili smo 4 module, 

s katerimi celostno rešimo edinstveno družinsko-poslovno situacijo. Enako učinkovito 

pomagamo vsem, ki potrebujejo samo eno izmed rešitev. 
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NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE 

Ste se znašli v položaju, ko morate sprejeti pomembno odločitev o nakupu, 

prodaji, najemu, oddaji, prenovi ali razvoju nepremičnine? V okviru naše 

skupine vam zagotovimo strokovno podporo pri iskanju rešitev za 

sprejemanje optimalnih rešitev na nepremičninskem področju. 
 

Storitve nepremičninskega svetovanja izvajamo na področjih: 

 nakupa/prodaje nepremičnin, 

 skrbnega pregleda nepremičninskih projektov, 

 sestave finančne konstrukcije nepremičninskega projekta, 

 projektnega monitoringa. 

 

 

SUPERNADZOR NEPREMIČNINSKIH PROJEKTOV 

V naročnikovem imenu skrbimo za namensko porabo finančnih sredstev 

tekom celotne investicije (potrjevanje izplačil izvajalcem, redno pisno 

poročanje o napredku investicije s pravočasnim zaznavanjem vseh rizikov 

projekta). Naše storitve med drugim vključujejo:  
Študijo o ekonomski upravičenosti projekta, s katero se preveri upravičenost 

naložbe. Naša storitev vam omogoča lažji in ugodnejši dostop do virov financiranja 

(kredit, leasing). 

Inženiring pride v poštev, ko o investiciji šele razmišljate. Tedaj vam ponudimo vse 

korake izvedbe projekta (izbor projektanta, izvajalca, nadzornika, vodenje upravnih 

postopkov, …). 

Posredovanje v prometu z nepremičninami, kjer za vas pripravimo raziskavo 

mikro-nepremičninskega trga za specifičen namen, posredujemo pri prodaji, nakupu, 

najemu ali oddaji nepremičnine ter nudimo nepremičninsko svetovanje oz. 

izobraževanje za vse tiste, ki se nameravate investicije lotiti sami. 

Kdaj nas potrebujete? 

 ko nameravate zgraditi nov poslovni objekt za lastno uporabo, 

 ko nameravate obnoviti ali razširiti lasten poslovni objekt, 

 ko razmišljate o investiciji kot naložbi, 

 ko ste že v investiciji, pa se vam je finančno zalomilo … 



  
  

                                                      
  

                                                                 

BV Finančna Skupina d.o.o., 
 
Verovškova 55a, 
SI-1000 Ljubljana 
Slovenija, EU 

  

 E: info@bvfg.si 
 
 T:  + 386 40 519 202  

   

  

  

  

  
 

            Stran | 14              

  

  

PRAVNO IN DAVČNO SVETOVANJE 

Na področju pravnega in davčnega svetovanja sodelujemo z najboljšimi 

odvetniki specialisti in davčnimi svetovalci. 

 

Storitve pravnega svetovanja 

Svetujemo vam na področju: 

⦁ gospodarskega in delovnega prava, 

⦁ stvarnega in obligacijskega prava, 

⦁ bančnega prava. 

Nudimo vam podporo pri: 

 insolvenčnih postopkih, 

 skrbnih pravnih pregledih, 

 pripravi pravnih mnenj, 

 javnih naročilih, 

 javno-zasebnem partnerstvu (JZP), 

 črpanju EU SREDSTEV in pripravi dokumentacije. 

 

 

Storitve davčnega svetovanja 

Svetovanje na področju poslovanja pravnih in fizičnih oseb vključuje: 

 davek od dohodkov pravnih oseb, 

 DDV, 

 dohodnino in prispevke, 

 zastopanje v davčnih postopkih družb ter ocenah davčne osnove pri fizičnih 

osebah, 

 davčno svetovanje pri prodajah, darovanju (in dedovanju) deležev/delnic ter 

drugih odsvojitvah, 

 davčno in računovodsko svetovanje pri različnih prenehanjih družb in 

podjetnikov, 

 nudimo preventivne davčne preglede - naj vas inšpekcija ne preseneti, 

 priprava dokumentacije o transfernih cenah, 

 davčno in računovodsko svetovanje pri statusnem preoblikovanju družb. 
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RAČUNOVODSKO SVETOVANJE  

Nudimo celovite in specifične računovodske storitve.  

Odvisno od vaših zahtev in potreb storitve vključujejo: 

 vodenje glavne knjige in pomožnih knjigovodstev,  

 obračun osebnih prejemkov (plač, honorarjev, podjemnih pogodb, najemnin), 

 izdelavo zaključnega računa, 

 izdelavo z zakonom predpisanih poročil, 

 svetovanje na računovodskem področju (optimiziranje davkov), 

 pripravo poročil za potrebe poslovodstva in lastnikov  
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Predstavitev ekipe  
  

V nadaljevanju podajamo kratke povzetke znanj in izkušenj naše ekipe:  

 

Mag. Črtomir Časar pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, sodni cenilec 

direktor 

 

V okviru družbe se ukvarja s finančnim svetovanjem, ocenjevanjem vrednosti 

in prestrukturiranjem podjetij s poglavitno usmeritvijo v sodelovanje pri 

poslovnem in finančnem preoblikovanju družb. Po izobrazbi je magister 

ekonomskih znanosti, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij in sodni 

cenilec. Ima večletne izkušnje na področju ocenjevanja vrednosti podjetij 

različnih velikosti, za različne namene, ter pri ocenjevanju vrednosti 

neopredmetenih sredstev. Sodeloval je tudi pri več pripravah načrtov 

prestrukturiranja podjetij. 

V svoji 18-letni karieri si je največ izkušenj pridobil na bančnem področju, kjer 

ima kar 14 let delovnih izkušenj, tudi vodstvenih in v organih odločanja 

(upravljanje kreditnih tveganj, investicijsko bančništvo, poslovanje s 

prebivalstvom, nadziranje družb). V letih 2009-2013 je deloval kot član sveta 

Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V letu 2014 je pridobil Potrdilo za 

člane nadzornih svetov in upravnih odborov Združenja Nadzornikov 

Slovenije. 

Od leta 2017 je član Združenja Manager, v letu 2018 je skupaj s stanovskimi 

kolegi ustanovil Društvo sodnih izvedencev-cenilcev. Prav tako je v okviru BV 

Finančne Skupine član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Od leta 2018 

je zunanji član Komisije Nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o. za 

prestrukturiranje in investicije.  

 

 mag. Alenka Urnaut Ropoša pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, sodna 

cenilka, pooblaščena inženirka pri Inženirski zbornici 

Slovenije 

direktorica poslovne enote Maribor 

 

 

Alenka ima že od leta 2004 dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščene 

ocenjevalke vrednosti nepremičnin, izdano s strani Slovenskega inštituta za 

revizijo. Poleg tega je pooblaščena inženirka pri Inženirski zbornici Slovenije 

od leta 2001, od leta 2014 pa tudi sodna cenilka za področje 

gradbeništva/nepremičnin. 

Za različne namene ocenjevanja vrednosti nepremičnin (stanovanjske, 

poslovne nepremičnine in zemljišča) letno izdela vsaj 100 ocen. Je tudi 

ocenjevalka vrednosti nepremičnin za več poslovnih bank, izdeluje tehnične 

preglede nepremičnin (due diligence), vodi nepremičninske projekte 

(trgovine, poslovni in stanovanjski objekti) ter poslovno svetovanje 

upravljalcem nepremičnin (Alpdom Invest d.o.o., Stanovanjsko podjetje 

Ravne d.o.o.). 
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mag. Matej Intihar 

 

 

Certified Six Sigma Champion 

vodja področja poslovnega svetovanja 

 

 

V okviru družbe se ukvarja s: 

 pripravo in izvedbo preobrata ter prestrukturiranja podjetij, 

 postavljanjem in implementacijo strategije podjetja, prodajne 

ter kadrovske strategije po Six Sigma metodologiji, 

 spremembo organizacije in organizacijske kulture, 

 skrbnimi pregledi poslovanja in podjetij (due diligence), 

 poslovnimi načrti, 

 povečevanjem uspešnosti poslovanja po Six Sigma 

metodologiji. 

Na omenjenih področjih ima izvedenih skupaj preko 200 projektov, ki 

potrjujejo njegov osebni moto: Dostavljam rešitve – prinašam rezultate! 

 

Znanstveni naziv magister znanosti je pridobil na Ekonomski fakulteti v 

Ljubljani. Zaradi nadpovprečnega študijskega uspeha je bil pri predmetu 

Podjetništvo imenovan za asistenta na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V 

svoji več kot dvajset let dolgi karieri se ukvarja z izboljševanjem 

uspešnosti celotnega poslovanja ali le izbranih delov, pa naj je to kot 

direktor podjetja, zunanji ali notranji svetovalec oz. zunanji (interim) 

manager. 

V letu 2007 je pridobil Potrdilo za člane nadzornih svetov in upravnih 

odborov Združenja Nadzornikov Slovenije. 

Leta 2018 je pridobil naziv Certified Six Sigma Champion, ki mu omogoča 

uporabo ter uvedbo Six Sigma metodologije pri vseh procesih in na vseh 

področjih delovanja. 

 

Tine Logonder Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin 

vodja oddelka nepremičnin 

 

 

V okviru družbe se ukvarja z nepremičninskim svetovanjem ter 

ocenjevanjem vrednosti nepremičnin pri čemer mu poglavitno usmeritev 

predstavlja razvoj nepremičnin in njihova najgospodarnejša uporaba. Po 

izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva in pooblaščeni 

ocenjevalec vrednosti nepremičnin. 

 

Del raznolike, osemletne kariere je preživel v tehnični pripravi projektov 

največjega gradbenega podjetja v Sloveniji, SCT d. d., pri čemer je pridobil 

natančen vpogled v pripravo in izpeljavo gradbenih projektov, pripravo 

ponudb ter izvedbo skrbnih pregledov projektne dokumentacije.  

 

Zadnjih nekaj let je delal na Avstrijski slabi banki kot samostojni 

svetovalec za oceno nepremičnin.  
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mag. Dejan Petkovič davčni svetovalec z licenco ZDSS, certificirani poslovodni 

računovodja 

vodja davčnega svetovanja 

 

 

V okviru družbe vodi projekte davčnega svetovanja in je davčni svetovalec 

z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) ter član 

upravnega odbora ZDSS.  

Opravil je znanstveni magistrski in predhodno še specialistični študij s 

področja javnih financ in davčnega svetovanja. Deluje v Mariboru in v 

Ljubljani. Ima 23 let delovnih izkušenj na področju davkov, računovodstva 

in financ.  

Do leta 2003 je vodil finance in računovodstvo velike gospodarske družbe, 

od leta 2003 pa se ukvarja z davčnim in podjetniškim svetovanjem. 

Objavlja odgovore ter davčna mnenja v revijah Davčno finančna praksa, 

Denar in Poslovodno računovodstvo. Je avtor knjige Obdavčitev podjetij 

ter Upravljalno računovodstvo. 

Na seminarjih in kongresih predava o davčni tematiki. Je višji predavatelj 

na Visoki šoli za računalništvo in finance. Pri inštitutu za poslovodno 

računovodstvo (IPR) je pridobil naziv certificirani poslovodni računovodja. 
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Vaši zapiski 
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