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UP ZRS - CENTER ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM

UP ZRS
Center za sodelovanje z 
gospodarstvom
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
Telefon: 05/663 77 80
Faks: 05/663 77 82
E-mail: een@zrs.upr.si 
Spletna stran: www.een.si 

Projekt GYMNASIUM 2 - priložnost za nabiranje 
podjetniških izkušenj mladih podjetnikov v tujini 

Center za sodelovanje z gospodarstvom, ki deluje v okviru 
Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega 
središča Koper (CSG) z novim letom začenja izvajati 
projekt GYMNASIUM 2, v katerem 7 mladim primorskim 
podjetnikom ponujamo priložnost, da si naberejo 
podjetniške izkušnje pri uveljavljenih podjetjih v tujini ter 
omogočamo 7 izkušenim primorskim podjetnikom, da 
gostijo 7 mladih podjetnikov iz tujine in svoje izkušnje 
delijo z njimi. 

Nosilec projekta GYMNASIUM 2 je Gospodarska zbornica 
iz Benetk, kot projektni partnerji pa sodelujejo še: 
Gospodarska zbornica iz Reimsa (Francija), Gospodarska 
zbornica iz Toleda (Španija), Gospodarska zbornica iz 
Cantabrie (Španija), Italijansko-Slovaška gospodarska 
zbornica ter CSG.
 
V okviru 18-mesečnega projekta je predvideno so-
financiranje 69 izmenjav (mobilnosti) mladih podjetnikov, 
od tega 7 za primorske podjetnike, ki se bodo odpravili v 
tujino in 7 gostovanj za tuje  mlade podjetnike, ki bodo 
izrazili interes za gostovanje pri izkušenih primorskih 
podjetjih. Projekt GYMNASIUM 2 tako ponuja večkratno 
priložnost: 
• da se mladi podjetniki učijo veščin vodenja in upravljanja 
svojih podjetij od izkušenih tujih kolegov, 
• omogoča izmenjavo izkušenj med njimi, 
• spodbuja dostop do novih trgov in iskanje potencialnih 
poslovnih partnerjev,
• omogoča mreženje med podjetniki in podjetji,
• dopušča izkušenim podjetnikom razviti nove poslovne 
vezi ter 
• izvedeti več o poslovnih priložnostih v državah iz katerih 
prihajajo mladi podjetniki. 

V izmenjavah (mobilnostih) projekta GYMNASIUM 2 
lahko sodelujejo novi podjetniki, ki so v fazi ustanavljanja 
podjetja ali mladi podjetniki, ki imajo status podjetnika 
manj kot tri leta (lahko tudi podjetniki, ki so prevzeli 
družinsko podjetje in ga vodijo manj kot 3 leta) in si želijo 
nabirati podjetniških izkušenj v tujini pri t.i. »izkušenih 
podjetnikih«. 

Prav tako lahko v programu sodelujejo izkušeni podjetniki, 
ki v tem primeru opravljajo vlogo gostitelja, ki gosti ter 
prenaša svoje izkušnje na novega oz. mladega podjetnika. 
Izkušen podjetnik mora biti lastnik podjetja ali voditi 

Ta dokument je nastal s finančno pomočjo 
Evropske unije. Za vsebino dokumenta je 
odgovoren UP ZRS. Dokument v ničemer ne 
odraža stališča Evropske unije.

podjetje, ki je registrirano v EU.

Projekt GYMNASIUM 2 je odlična priložnost tako za nove 
kot tudi izkušene podjetnike, ki so pripravljeni deliti svoje 
izkušnje z mladimi ter izkoristiti priložnosti ter ideje, ki jih s 
seboj prinašajo mladi oz. novi podjetniki. Poslovne 
izmenjave, ki lahko trajajo od 1 do 6 mesecev, pokrivajo 
širok spekter sektorjev in se lahko izvajajo kjerkoli v EU. 
CSG bo v prvi fazi projekta identificiral primerne sektorje v 
katerih se ustanavlja največ mladih,  perspektivnih podjetij 
in nato izvajal ciljno osredotočene aktivnosti zanje.

Pogoj za sodelovanje je predhodna priprava poslovnega 
načrta in plana aktivnosti za čas izmenjave v okviru 
mobilnosti. Rezultat pa je priložnost preživeti nekaj časa 
skupaj z izkušenimi tujimi podjetniki iz drugih držav EU, 
navezati kontakte in se učiti podjetniških veščin, ki bodo 
večale možnosti za uspešno poslovanje novega podjetja.  

Projekt GYMANSIUM 2 je finančno podprt iz programa 
»Eurasmus for Young Entrepreneurs« (Erasmus za mlade 
podjetnike), ki spodbuja mobilnost mladih podjetnikov v 
Evropi z namenom pridobivanja novih podjetniških znanj in 
sposobnosti, ki jih mladi ali bodoči podjetniki nabirajo v 
okviru delovne prakse pri izkušenem podjetniku v tujini.

Program Erasmus za mlade podjetnike so-financira 
Evropska Komisija in deluje v okviru držav EU s pomočjo 
več kot 100 lokalnih, regionalnih ter nacionalnih 
posredniških organizacij pristojnih za podporo podjetnikom 
(npr. zbornice, tehnološki parki, start-up centri in druge 
podjetniške podporne organizacije) med katerimi je z letom 
2010 tudi CSG. Aktivnosti programa Erasmus za mlade 
podjetnike na evropski ravni koordinira organizacija 
EUROCHAMBRES, zveza evropskih zbornic za 
podjetništvo in industrijo. Primere dobrih praks 
podjetnikov, ki so že sodelovali v programu mobilnosti si 
l a h k o  p r e b e r e t e  n a  s p l e t n e m  n a s l o v u :  
www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&D
ocID=1872 ali na spletni strani: www.erasmus-
entrepreneurs.eu/page.php?cid=09, kjer najdete tudi prvi 
uspešen primer mobilnosti mladega slovenskega podjetnika 
Sandija Gregoričiča.

                                                    Pripravil: Sebastjan Rosa
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Eko-inovacije na spletu
http://www.medossic.eu/

V decembru je zaživela spletna stran projekta MEDOSSIC. Na 
spletni strani http://www.medossic.eu/ bodo dostopni ključni 
podatki o podpori eko-inovacijam v posameznih državah oziroma 
regijah. Predstavljeni pa bodo tudi primeri dobre prakse. Spletna 
stran bo ob zaključku projekta predvsem podpora invovatorjem. 
Vsebina je dostopna v petih jezikih.

V projektu MEDOSSIC bodo partnerji spletno stran okrepili z 
rezultati dela. Na podlagi posnetka stanja in enotne metodologije 
analiziranja obstoječih ekoinovacij v posameznih regijah bodo 
partnerji oblikovali ukrepe podpore. Aktivnosti bodo oblikovane na 
podlagi izmenjave znanj med različnimi regijami ter nabora najboljših 
rešitev. Te se bodo nanašale na celoten proces - ustvarjanje izdelkov, 
njihova implementacija, storitve.

Partnerji pa bodo tudi preko spletne strani vzpostavili pilotno 
strukturo, ki bo nudila svetovanje, koordinacijo ter informacije 
predvsem inovatorjem. Podporo bodo partnerji ustvarjali prek 
povezovanja med zbornicami, malimi in srednjimi podjetji, 
predstavniki institucij in drugimi organizacijami. Temeljni namen 
projekta je, da spodbudi rast gospodarstva, zaposlovanja in 
trajnostnega razvoja na področju eko-inovacij.

Deset partnerjev projekta MEDOSSIC prihaja iz sedmih držav: 
Regionalna razvojna agencija Notranjsko - kraške regije, Regionalni 
razvojni center Koper ter Razvojni center Novo mesto iz Slovenije; 
Larnaca district development Agency s Cipra; Eastern Crete 
Development Organization iz Grčije; TecnoMarche - Scientific and 
Technology park of Marche Region ter DELTA 2000 Soc. Cons. 
a.r.l.come iz Italije; Provincial Government of Malaga iz Španije; 
RRA Porin iz kandidatke Hrvaške in Direktorat za srednja in mala 
podjetja iz potencialne kandidatke Črne gore.

Vrednost celotnega projekta znaša 1.126.581 EUR, sofinanciranje je 
odobreno v vrednosti 905.579 EUR oziroma 80 odstotkov upravičenih 
stroškov. Projekt bo trajal dve leti.

Dodatne informacije:

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.: 
mateja@rra-nkr.si, T: 05 72 12 243

RRC Koper: 
tina.matekovic@rrc-kp.si ,T: 05 663 75 86 

Razvojni center Novo mesto d.o.o.: 
andreja.klobucar@rc-nm.si , T: 07 33 72 982

Project MEDOSSIC is co-financed 
by the European Union, ERDF 

"European Regional Development 
Fund", Programme MED.

Projekt TERCONMED
Ovire pri pomorskem prevozu na 
kratkih razdaljah - 1.del

Z namenom seznanjanja javnosti o poteku in razvoju projekta 
TERCONMED (Kontejnerski terminali, kot ključni element pomorskega 
prevoza na kratkih razdaljah) bomo z letošnjim letom pričeli objavljati 
dele posameznih člankov, ki jih pripravlja FEPORTS. Objavljanje 
člankov je aktivnost v delovnem sklopu informiranja in obveščanja.

OsnovePomorski prevoz na kratkih razdaljah ( Short Sea Shipping – SSS) 
je prevozov blaga in potnikov, ki je integriran v intermodalno transportno 
verigo, med pristanišči, ki se nahajajo v Evropi ali med pristanišči v 
Evropi in tistimi pristanišči v državah izven Evrope, ki imajo obalno črto 
ali morje, ki meji na Evropo. Pomorski prevoz na kratkih razdaljah v 
Evropi temelji na komplementarnosti med pomorskimi in kopenskimi 
prevoznimi sredstvi, ne pa nujno v zamenjavi med njimi. Njegov razvoj 
pomeni integracijo različnih vrst prevoza preko medsebojnega 
povezovanje in interoperabilnost pomorskih in kopenskih transportnih 
omrežij.
V naslednjem delu bomo predstavili glavne prednosti pomorskega 
prevoza na kratkih razdaljah.

Julio Martínez AlarcónVodja oddelka za sodelovanje in usposabljanje, 
FEPORTS
(Prevod RRC Koper)

Več informacij na uradni spletni strani: 
http://terconmed.eu/. 

Operacijo sofinancira 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

V letu 2009 je Regionalni razvojni center 
Koper, v okviru RŠS Južna Primorska, 
objavil javni poziv delodajalcem za 
vključitev v enotno RŠS Južna Primorska za 
šolsko/študijsko leto 2009/2010, na katerega 
se je prijavilo 25 delodajalcev (tako 
samostojni podjetniki kot velika podjetja) iz 

Obalno-kraške regije, ki so preko tega instrumenta želela pridobiti nov in 
kakovosten kader za konkretna delovna mesta. Kot štipenditor smo, v 
sodelovanju z delodajalci, razpisali 58 štipendij. Na razpis je prispelo 48 
popolnih vlog, od tega je bilo v shemo uspešno vključenih 37 novih 
štipendistov, katerim letošnja povprečna štipendija znaša 261,91 Ä. 
Štipendije so sofinancirane s sredstvi Evropskega socialnega sklada, 
države ter občin. Ti novi štipendisti so se pridružili 36 štipendistom iz 
lanskega razpisa, ki nadaljujejo izobraževanje v šolskem letu 2009/2010. 
V tem času pa je 5 štipendistov že zaključilo šolanje in se tako tudi že 
zaposlilo.

Najpogostejši poklici letošnjega razpisa so iz sledečih področij: 
strojništvo, kozmetika, gimnazija, zdravstvo, arhitektura, elektrotehnika, 
mizarstvo, ekonomija.
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GOSPODARSKE ZBORNICE

TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA 
ORGANIZIRA TEČAJE ZA TURISTIČNE 

VODNIKE

Na Turistično gostinski zbornici smo vam pripravili tudi tečaj za 
turistične vodnike, ki vam bo olajšal priprave na izpit in hkrati 
prispeval k izboljšanju veščin turističnega vodenja. 

Tečaj vsebuje trideseturno usposabljanje. Izvedbo tečaja smo zaupali 6 
različnim predavateljem, strokovnjakom na področju turističnega 
vodenja in večinoma dolgoletnim turističnim vodnikom. Cena tečaja je 
240 Ä + DDV. V ceno je poleg teoretičnih predavanj vključena tudi 
praktična simulacija vodenja v avtobusu na enodnevnem izletu po 
Sloveniji. 

Vsebina tečaja obsega osem različnih tematskih sklopov, kot so 
zgodovina, umetnostna zgodovina z arheologijo, turistična geografija s 
kartografijo, etnologija, psihološki vidiki skupinskih vodenj, zakonodajni 
okvir organiziranja in izvedbe turističnih potovanj, izdelava seminarske 
naloge s tehniko vodenja in simulacija praktičnega vodenja v avtobusu 
kot vaja za izpit in poznejše vodenje v praksi. Zainteresirani udeleženci – 
bodoči kandidati na izpitu, se lahko prijavijo za tečaj usposabljanja tudi 
samo za posamezne tematske sklope. En teoretični tematski sklop stane 
60 Ä + DDV, medtem ko udeležba na simulaciji praktičnega vodenja v 
avtobusu stane 140 Ä + DDV. 

Pozor! Naš namen ni, da bi vam na tečaju posredovali odgovore na izpitna 
vprašanja. Le-te  boste morali še naprej sami poiskati v literaturi. Namen 
tečaja je, da bodoče turistične vodnike usmerja k uporabi teoretičnih 
znanj pri praktičnem vodenju. Podrobnejši opis vsebine tečaja po 
tematskih sklopih je razviden iz priložene razpredelnice. 

Za pravočasno prijavo in udeležbo na tečaju, ki se bo začel v ponedeljek, 
dne 7. 9. 2009  pošljite izpolnjeno prijavnico in dokazilo o plačilu. Zadnji 
datum za prijavo oz. pošiljanje prijavnic je 1. september 2009!

Vabljeni!

Dodatne informacije: mag. Snežana Škerbinc, tel: 01 58 98 223, faks: 01 
58 98 224, elektronska pošta: snezana.skerbinc@gzs.si 

Pomembno pojasnilo: Turistično gostinska zbornica si pridržuje pravico 
do odpovedi tečaja v primeru, da se prijavi manj kot šest udeležencev za 
določeni termin. 

Avtor: TGZ

PRIROČNIK ZA EMBALAŽO

Priročnik podaja priporočene standarde kemijske industrije za različne 
tipe embalaže.

Postal naj bi stalen vir informacij za podjetja, ki pakirajo izdelke, 
uporabnike, podjetja, ki ravnajo z odpadki, kemijsko industrijo, upravne 
organe in druge, kot pripomoček pri standardizaciji embalažnih enot.

Priročnik ni obvezujoč, služi le kot koristno dopolnilo veljavni 
zakonodaji.  

Priročnik je prevod nemškega priročnika "Verpackungsprüf- und 
Ausführungsrichtlinien", ki ga je pripravilo Nemško združenje kemijske 
industrije (Verband der Chemischen Industrie). 

Dovoljenje za prevod je pridobila Gospodarska zbornica Slovenije – 
Združenje kemijske industrije. Prevod in priredbo priročnika je v okviru 
EU Projekta Kemijska varnost 3, št. SI 06 IB EC 02, opravil g. Janez 
Furlan.

Seznam vsebin z njihovim vrstnim redom je podan v spodnji preglednici:

Vir: www.ozs.si

"PRVA POMOČ" ZA MALE GOSPODARSKE 
SUBJEKTE V KRIZI

 
Ker so posledice gospodarske krize močno prizadele vsaj 15 
odstotkov članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, zanje že 
več mesecev organiziramo 'prvo pomoč' oziroma svetovanje, kako 
krizo premostiti. Samo v letošnjem letu je OZS opravila prek 9.200 
svetovanj svojim članom, na območnih obrtno-podjetniških 
zbornicah pa vsaj še dvakrat toliko.

Ocenjujemo, da se število obrtnikov, samostojnih podjetnikov, malih in 
mikro podjetij v težavah giblje med pet in deset tisočimi. Da je kriza zelo 
prizadela najmanjše, pričajo tudi podatki Zavoda za zaposlovanje 
Republike Slovenije, ki navaja, da je v letu 2009 v tem segmentu 
gospodarstva delo izgubilo 17.065 zaposlenih. Po podatkih Poslovnega 
registra Slovenije pa je svojo dejavnost zaprlo 6.918 samostojnih 
podjetnikov in 1.505 gospodarskih družb.

V majhnih podjetjih kriznih situacij ne rešujejo krizni menedžerji, temveč 
se z njihovimi posledicami spoprijemajo kar lastniki sami. V situacijah, 
ko gre za obstanek podjetja, je potreben drugačen pristop k vodenju. 
Drugačni so tudi pogoji za sprejemanje odločitev, saj si podjetnik pod 
močnim časovnim in psihološkim pritiskom ne more privoščiti napačnih 
odločitev.

Da bi podjetnikom pomagali čim hitreje prebroditi krizne čase, bomo na 
OZS dodatno usposobili 150 do 200 svetovalcev za podjetništvo, ki 
delujejo znotraj našega sistema, in zunanjih svetovalcev, ki se bodo 
vključili v naš program pomoči. Prva skupina svetovalcev je 
izobraževanje, ki ga izvajajo vrhunski slovenski strokovnjaki, že končala.

Na 63 lokacijah Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in območnih 
obrtno-podjetniških zbornic po vsej Sloveniji bomo mikro in malim 
podjetjem zagotovili podporno okolje, kjer bodo svetovalci individualno 
analizirali njihovo poslovanje in ugotovili konkretne vzroke za težave. 
Prav tako bodo podjetnike naučili, kako stabilizirati poslovanje, poiskati 
nove priložnosti na trgu, povečati prodajo in tržni delež ter narediti 
strategijo rasti. 
Glede na značaj težav ter na znanje in sposobnosti podjetnikov bo 
podjetje za oceno stanja in pripravo ter izvedbo programa v povprečju 
potrebovalo štiri do osem ur pomoči, za preusmeritev pa med enim in 
osmimi tedni pomoči.

Glavno vlogo pri identifikaciji podjetij, ki so potrebna pomoči, bodo 
imeli sekretarji območnih zbornic in nacionalnih sekcij ter svetovalci 
specialisti in generalisti. To so ljudje, ki najbolje poznajo svoje člane in 
jim lahko učinkovito pomagajo pri promociji. Sekretar Območne obrtno-
podjetniške zbornice Žalec Danilo Basle je ob zaključku izobraževanja 
povedal, da so se z nastopom krize pokazale pomanjkljivosti in slabe 
odločitve nekaterih podjetij, ki so se končale s slabim poslovnim izidom. 
Usposobiti skupino svetovalcev v okviru OZS, ki bo lahko hitro ocenila 
trenutni položaj podjetja in dala prve nasvete članom ali jih napotila k 
specialistom, je modra odločitev zbornice. Tako bo svojim članom v 
kriznem času lahko ponudila najboljše rešitve. Teme izobraževanja so 
dobro izbrane, predavatelji pa so strokovnjaki na svojem področju. 
Njihova prednost je, da imajo različne poglede na reševanje problemov.

Cilj predavatelja in soustvarjalca programa dr. Maksa Tajnikarja je 
podjetnike naučiti, kako pride do poslovnega neuspeha, kako ga lahko 
predvidimo, ugotovimo razloge za njegov nastanek ter pristopimo k 
sanaciji podjetja. Razlogov za krizo je veliko in se jih da ugotoviti, 
načinov, kako nastane, pa ne. Najpomembnejše vprašanje, na katerega si 
mora podjetnik odgovoriti, je, ali podjetje sploh lahko reši ali pa mora 
priznati poslovni neuspeh. Če podjetje reši, gre za podjetniški preobrat, za 
rešitev s pomočjo podjetniških Feniksov.

Avtor: Služba za odnose z javnostmi

Vir: www.ozs.si
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OBVESTILA

Proizvodno delo dijakov in študentov v učnem 
procesu - stališče inšpekcije za delo glede 

usposobljenosti za varno delo in zdravstvene 
sposobnosti 

V zvezi s problematiko opravljanja proizvodnega dela (oz. proizvodne 
prakse) v šolskih učnih delavnicah in laboratorijih ter tudi pri 
delodajalcih* v sklopu učnega procesa, dajemo naslednje mnenje. 

Opravljanje proizvodnega dela v šolskih učnih delavnicah in laboratorijih 
ter tudi pri delodajalcih, ki ga opravljajo osebe na podlagi učne pogodbe 
ali pogodbe (med šolo in delodajalcem) o opravljanju proizvodne prakse 
z namenom izvajanja učnega procesa (v poklicnih, srednjih, višjih in 
visokih šolah), ne šteje za zaposlovanje v smislu Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu in tudi ne v smislu Zakona o delovnih razmerjih. Vendar 
pa mora biti v teh pogodbah ustrezno urejeno tudi zagotavljanje varnosti 
in zdravja pri tem delu oz. učnem procesu. Varnost in zdravje pri delu se 
mora v tem smislu še dodatno zagotavljati s posebnimi ukrepi predvsem 
glede strokovnega vodenja in strokovnega nadzora med temi 
aktivnostmi. To se v takih primerih zagotavlja s posebej usposobljenimi 
mentorji, ki neprestano oz. stalno vodijo in nadzirajo dela, ki jih te osebe 
opravljajo v učnem proizvodnem procesu. Te osebe za opravljanje del s 
sklopu učnega procesa ne prejemajo plačila, lahko pa prejmejo za svoje 
delo določeno nagrado. 

*beseda »delodajalec« v tem kontekstu ne pomeni delodajalca teh oseb v 
smislu ZVZD ampak pomeni subjekt, ki ne sodi v sklop šole, se pa pri 
njem izvaja učni proces (je pa sicer delodajalec delavcem, ki so pri njem 
zaposleni). 

Vsekakor pa se v smislu 2. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu 
(ZVZD) (Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01) določbe tega zakona uporabljajo 
tudi za te osebe v času opravljanja proizvodnega dela, saj morajo biti po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zdravstvenem 
zavarovanju zavarovani za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 

Problematika zagotavljanja varnosti in zdravja teh oseb pri opravljanju 
del tudi v sklopu učnega procesa je precej zahtevna saj gre za mlade ljudi, 
ki praviloma še niso dosegli ustrezne stopnje strokovne izobrazbe in 
izkušenosti. Zato je ena od temeljnih nalog mentorjev, da jih ustrezno 
strokovno vodijo in nadzirajo ter osvestijo in usposobijo glede izvajanja 
vseh potrebnih zahtev in ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu. S 
tem v zvezi je pomembno tudi število teh oseb, ki jih en mentor lahko v 
proizvodnem procesu ustrezno vodi in nadzira. Vsekakor se mora pri 
določitvi tega števila v konkretnem primeru upoštevati zahtevnost 
določenega dela oz. učnega procesa in to v tem smislu, da lahko mentor 
svojo predvsem nadzorno funkcijo izvaja dovolj učinkovito, da ne bi 
prišlo do nezgode oz. poškodbe pri delu. Varnost in zdravje sta 
problematična predvsem tam, kjer kljub izvedenim varnostnim ukrepom 
določenih nevarnosti (npr. možnost posega v nevarno območje (npr. lesno 
obdelovalni stroji, upogibalni stroji, dvižne naprave, interni transport, … 
) ni mogoče povsem odpraviti. Del, ki po Pravilniku o preventivnih 
zdravstvenih pregledih delavcev zahtevajo zdravniški pregled v smislu 
šeste in sedme alineje 6. člena, te osebe ne smejo opravljati niti pod 
vodstvom in nadzorom učiteljev oz. mentorjev. Sodelovanje v takih 
delovnih procesih je možno samo takrat, ko ne gre za sodelovanje v 
normalnem proizvodnem procesu ampak samo za prikaz v smislu 
predstavitve, seznanjanja in učenja ob poostrenem nadzoru učiteljev oz. 
mentorjev.  

Vse obveznosti in odgovornosti v zvezi z zagotavljanjem varnosti in 
zdravja teh oseb pri proizvodnem delu morajo biti natančno opredeljene v 
internem splošnem aktu šole (Izjava o varnosti) ter v ustreznem obsegu v 
pogodbi, če gre za opravljanje proizvodnega dela pri delodajalcu. Prav 
tako morajo biti vse obveznosti in odgovornosti v zvezi z zagotavljanjem 
proizvodnega dela teh oseb ustrezno opredeljene tudi v Izjavi o varnosti 
delodajalca. 
 
Pomembnejši obveznosti glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu 
pri kateremkoli opravljanju dela sta usposobljenost za varno delo na 

delovnem mestu oz. za tisto delo, ki ga delavec oz. ta oseba opravlja ter 
zdravstvena sposobnost za opravljanje takih del. 

Določen splošen nivo znanja varnosti in zdravja pri delu mora ta oseba 
pridobiti že v času šolanja v razredu. Ta obveznost izvajalcev šolanja je 
opredeljena v 13. členu ZVZD in glasi »vzgoja in izobraževanje v zvezi z 
varnostjo in zdravjem pri delu sta sestavni del splošnega in poklicnega 
izobraževanja na šolah vseh vrst in stopenj ter sestavni del uvajanja v delo 
in stalnega strokovnega usposabljanja delavca«. Posebno praktično 
usposobitev pa se mora v vsakem primeru opraviti na delovnem mestu, 
pomembno vlogo pri tem pa imajo učitelji praktičnega pouka, mentorji in 
strokovni delavci delodajalca. Ta obveznost mora biti vsekakor pisno 
argumentirana in dokazljiva.  

Glede zdravstvene sposobnosti v primeru opravljanja proizvodne prakse 
v sklopu učnega procesa smo mnenja, da zadostuje opravljen zdravniški 
pregled v smislu sposobnosti za opravljanje poklica, za katerega se ta 
oseba usposablja in tudi zdravstven pregled, ki ga te osebe opravijo v 
okviru njihovega preventivnega zdravstvenega varstva. Dodatni 
specialistični zdravniški pregledi pri specialistih medicine dela ob prej 
navedenih dejstvih za te osebe niso potrebni.

Vir: www.id.gov.si

VPOGLED V E-ZEMLJIŠKO KNJIGO 

Zemljiška knjiga je javna knjiga, ki jo vodijo okrajna sodišča, namenjena 
pa je vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah. 
Vpogled v podatke je javen in možen tudi preko svetovnega spleta. 
Možno je tudi naročanje overjenih izpiskov.

Vpogled in naročilo overjenega izpiska lahko opravi vsakdo.

Do podatkov iz zemljiške knjige je možno dostopiti tudi preko 
svetovnega spleta na povezavi 
http://portal.sodisce.si/vpogledi/zk.portal. 
Na ta način je možen vpogled v zemljiško knjigo in naročanje overjenih 
izpiskov. Storitvi sta plačljivi (podrobnosti v rubriki Cena storitve) preko 
sistema Moneta.

Vpogled:
Vpogled je dostop preko interneta do podatkov, vpisanih v glavni knjigi 
zemljiške knjige. Podatki pridobljeni, prek vpogleda, nimajo značaja 
overjenega izpiska iz zemljiške knjige. 

Pridobitev overjenega izpiska:
Zahteva za overjeni izpisek prosilec pošlje v elektronski obliki. Po 
prejemu zahtevka zemljiškoknjižno sodišče izda izpisek in ga pošlje po 
pošti osebi, ki je izpisek zahtevala.

Vpoglede in naročila overjenih izpiskov se lahko oddaja samo od 6h do 
23h vsak delovni dan in ob sobotah. V času od 23h do 6h ter ob nedeljah je 
sistem zaprt zaradi vzdrževanja.

Zahtevo za pridobitev overjenega izpiska iz zemljiške knjige se lahko 
vloži tudi na upravni enoti. Potrebujete le podatke o katastrski občini in 
parcelni ali vložni številki za zemljišče, za katerega želite imeti redni 
izpisek iz e-zemljiške knjige. Storitev je plačljiva (podrobnosti v rubriki 
Cena storitve) z gotovino ali plačilnimi karticami.

Dodatne informacije 
Prosilec lahko odda elektronsko naročilo za izdajo overjenega izpiska le 
za usklajene zemljiškoknjižne vložke. Za neusklajene vložke tako 
naročilo ni mogoče.
Dodatne informacije o vpogledih v zemljiško knjigo in postopku vpisa v 
zemljiško knjigo ter pogosta vprašanja z odgovori se nahajajo na spletni 
strani http://portal.sodisce.si/vpogledi/zk.portal

Vir: http://e-uprava.gov.si
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INFORMACIJE

OBVEZNOST ZA PLAČILO RAZLIKE 
TROŠARINE OB ZVIŠANJU 

DROBNOPRODAJNE CENE CIGARET

OBVEZNOST ZA PLAČILO RAZLIKE TROŠARINE OB 
ZVIŠANJU DROBNOPRODAJNE CENE CIGARET 

Dne 3.12.2009, smo prejeli naslednje obvestilo Carinske uprave RS, ki 
ga povzemamo v nadaljevanju: 

"Z dopisom številka 007-12/2009-9 z dne 10. 4. 2009 smo vas obvestili, 
da se s spremembo 6. točke 15. člena ZTro, objavljene v uradnem listu 
RS, št. 25/09 na novo uvaja obveznost za plačilo razlike trošarine tudi v 
primeru, ko se v skladu z devetim odstavkom 51. člena ZTro zviša 
drobnoprodajna cena (DPC) cigaret . Zaradi navedenih sprememb je 
določen krog gospodarskih subjektov, tistih, ki imajo cigarete na zalogi 
zunaj trošarinskih skladišč, dolžan opraviti plačilo razlike trošarine za 
cigarete, za katere se zviša DPC. 

Prejeli smo obvestilo o spremembi DPC cigaret, ki jo je v skladu z 
desetim odstavkom 51. člena ZTro prijavila družba Philip Morris, d.o.o., 
Ljubljana. Nova DPC velja za cigarete s trgovskimi imeni; Chesterfield 
classic red, Chesterfield classic blue, Chesterfield classic silver, in sicer se 
za vse navedene cigarete DPC zviša s 2,40 evra na 2,50 evra (za zavojček 
20 cigaret). Navedena DPC bo veljala od 1. 1. 2010. Dopis podjetja Philip 
Moris je priložen. 

Zavezanci morajo popis zaloge na dan 31. 12. 2009 in obračun razlike 
trošarine dostaviti carinskemu organu do 15. 1. 2010. Obveznost za 
plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na dan 1. 3. 2010." 

Vir: Povzeto po obvestilu MF - CURS, Generalni carinski urad, prejeto 
3.12.2009 v elektronski obliki 

Vir: www.tzslo.si

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti 
nevladnih organizacij s področja mednarodnega 

razvojnega sodelovanja in mednarodne 
humanitarne pomoči v letih 2010 in 2011 

Več: 
http://www.mzz.gov.si/si/ministrstvo/javna_narocila_in_razpisi/razpisi/

Rok prijave: 15.01.2010 

Opis: Ministrstvo za zunanje zadeve RS v sodelovanju z Ministrstvom za 
javno upravo in Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko objavlja javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih 
organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
mednarodne humanitarne pomoči v letih 2010 in 2011.

Predmet tega razpisa je sofinanciranje razvojnih in humanitarnih 
projektnih dejavnosti nevladnih organizacij Slovenije v državah 
prejemnicah uradne razvojne pomoči za sklope: 

A. Razvojni projekti na območjih Zahodnega Balkana;  

B. Razvojni projekti v Ukrajini in Moldovi; 

C. Razvojni projekti v podsaharski Afriki; 

Č. Razvojni projekti v ostalih regijah; 

D. Projekti humanitarne pomoči v podsaharski Afriki in na Bližnjem 
vzhodu; 

E. Projekti izobraževanja za razvoj v Sloveniji. 

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo nevladne 
organizacije (NVO), ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona 
o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), humanitarne 
organizacije, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije in so 
vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ter 
verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad vlade RS za 
verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti. 

Vrednost razpisa: 790.000 EUR.  

Zneski in deleži financiranja: Najmanjši znesek sofinanciranja 
projektov, ki predvidevajo izvedbo do 1. novembra 2010, je 10.000 EUR, 
najvišji pa 20.000 EUR. Najmanjši znesek sofinanciranja projektov, ki 
predvidevajo izvedbo v letih 2010 in 2011 in bodo zaključeni do 15. 
oktobra 2011, je 20.000 EUR, najvišji pa 40.000 EUR. V sklopu E bodo 
sofinancirani samo projekti, ki bodo izvedeni do 1. novembra 2010 in 
sicer v najmanjšem znesku sofinanciranja 4.000 EUR in najvišjim 10.000 
EUR. Financer si pridržuje pravico, da sofinancira samo posamezne 
aktivnosti projekta. 

Vir: www.razpisi.info

Razpis za zbiranje predlogov – 
ENT/CIP/09/E/N08S03: Evropska mreža 

ambasadork ženskega podjetništva 

Rok prijave: 12.03.2010 

Trajanje projekta: Do 24 mesecev.  

Opis: Namen Mreže ambasadork je z zavzemanjem uspešnih podjetnic 
na terenu spodbujati ženske – vključno z ženskami, ki so poklicno 
dejavne, in študentkami – da ustanovijo lastna podjetja in postanejo 
podjetnice. 

Razpis je namenjen izključno organizacijam, ki so dejavne na področju 
spodbujanja, promoviranja in/ali podpiranja podjetništva, z namenom, da 
se vzpostavi mreža, ki bo povezala uspešne podjetnice po vsej Evropi, da 
se bodo udejstvovale lokalno in nacionalno ter navdihovale in spodbujale 
ženske, da se odločijo za podjetništvo kot privlačno poklicno možnost in 
se ravnajo po njihovem nasvetu. 

Cilj sedanjega razpisa za zbiranje predlogov je izboljšati geografsko 
pokritost in je zato zasnovan za države, ki še niso vključene v mrežo. 

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo vse osebe javnega in 
zasebnega prava, katerih glavna dejavnost je spodbujanje, promoviranje 
in podpiranje podjetništva. To vključuje zlasti: — javne organe, pristojne 
za področja, kot so gospodarske zadeve, podjetništvo, podpora podjetjem 
ali povezane zadeve, ali pa na teh področjih delujejo, — trgovinske in 
industrijske zbornice, obrtne zbornice ali podobna telesa, — organizacije 
za podporo podjetjem in centre, ki pomagajo pri zagonu podjetij, — 
poslovna združenja in podporne mreže za podjetja, — javne ustanove in 
zasebne subjekte, ki ponujajo storitve za podporo pri poslovanju. Da bi 
bili upravičeni do vlaganja predlogov, morajo upravičenci imeti svoj 
sedež v eni od naslednjih državah, ki jih prvi razpis ni zajemal: — v 

naslednjih državah članicah EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, 
Češka, Estonija, Finska, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Luksemburg, 
Malta, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija in Združeno kraljestvo, 
— v naslednji državi EGP: Lihtenštajn, — v državah pristopnicah, 
državah kandidatkah in drugih državah, ki sodelujejo v programu za 
konkurenčnost in inovativnost: Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija, Turčija, Albanija, Izrael, Črna gora in Srbija. 
Prijavijo se lahko različni partnerji, da bi se doseglo dobro pokritje 
države. Vendar morajo vsi partnerji oblikovati en sam konzorcij na 
državo.  

Vrednost razpisa: 545 000 EUR.  

Zneski in deleži financiranja: Do 50 % vseh upravičenih stroškov 
projekta. Povprečni znesek sredstev EU bo po vsej verjetnosti približno 
50 000 EUR na projekt.  
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PLAČILO AKONTACIJE V PRIMERU 
ORGANIZIRANJA NAGRADNIH IGER 

Pojasnilo DURS, št. 4210-233/2009-1, 8. 12. 2009 

Zavezanca zanima ali so pravila nagradne igre v skladu z veljavnima 
ZDoh-2 in ZDavP-2, če organizator plača akontacijo dohodnine, vendar 
tako, da pred izročitvijo nagrade v naravi izstavi nagrajencu račun za 
izračunani znesek akontacije. Po prejemu plačila akontacije izplačevalec 
nagrade odtegne in plača akontacijo dohodnine davčnemu organu. V 
nadaljevanju pojasnjujemo:

Navedena pravila nagradne igre niso v skladu z določbami Zakona o 
dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 
20/09) in Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 
117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09).

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 
obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 
eurov. V tem primeru se akontacija dohodnine v skladu z določbo prvega 
odstavka 131. člena in prvega odstavka 108. člena ZDoh-2 izračuna in 
plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka. 

Izračun in plačilo akontacije dohodnine je, v skladu z drugim odstavkom 
126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena ZDavP-2, za 
davčnega zavezanca dolžan opraviti plačnik davka (to je izplačevalec 
dohodka) na podlagi davčnega obračuna.

Po 15. členu ZDoh-2 se za dohodek šteje vsako izplačilo dohodka, ne 
glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet. Dohodek, prejet v 
naravi se določi na podlagi primerljive tržne cene.

V kolikor je nagrada izplačana v denarju, oziroma ima prejemnik nagrade 
v naravi pri izplačevalcu še drug denarni dohodek, ki je zadosten, da 
izplačevalec od tega dohodka odtegne in plača davčni odtegljaj od 
dohodka v naravi, je davčna osnova vrednost nagrade oziroma tržna cena 
nagrade v naravi.

V primeru, da je nagrada v naravi in prejemnik pri izplačevalcu nima 
drugega denarnega dohodka ali ta ni zadosten, da bi izplačevalec od tega 
dohodka odtegnil in plačal davčni odtegljaj od dohodka v naravi, je 
davčna osnova tržna cena nagrade povečana s koeficientom davčnega 
odtegljaja (deveti odstavek 16. člena ZDoh-2)

Če je znesek izračunane akontacije dohodnine nižji od 20 eurov, se 
akontacija dohodnine ne odtegne in plača*, vrednost dobitka pa se bo 
vštela v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

* Po določbi 282. člena ZDavP-2.

Vir: www.durs.gov.si
 

SOFINANCIRANJE PLAČE MENTORJA IN 
NAGRADE VAJENCA

  
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 27. novembra na svojih 
spletnih straneh www.sklad-kadri.si in v Uradnem listu RS št. 96/09 
objavil javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje 
praktičnega usposabljanja z delom v višini dobrih 7 milijonov evrov. 
Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade 
vajenca, dijaka ali študenta v višini med 350 in 1.000 evri. Rok za prijavo 
delodajalcev na razpis je 15. januar 2010. 

Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje 
praktičnega usposabljanja z delom. Cilj razpisa pa je sofinanciranje 
izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih 
učnih mestih za vajence in dijake, ki imajo sklenjene individualne ali 
kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom, ter 
študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem 
izobraževanju.

Predvidena višina spodbude za opravljeno celotno praktično 
usposabljanje z delom pri enem delodajalcu je med 500 EUR in 1.000 
EUR na vajenca in dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju 
oziroma med 350 EUR in 550 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem 
strokovnem izobraževanju in med 800 EUR in 1.000 EUR na študenta v 
višjem strokovnem izobraževanju. Končna višina je odvisna od števila 
vključitev iz prijav na predmetni razpis in jo s posebnim sklepom določi 
minister za šolstvo in šport.

Celotno besedilo javnega razpisa z dokumentacijo je objavljeno na 
www.sklad-kadri.si. 

Avtor: Miran Jarec
Vir: www.ozs.si

SKLAD ZA RAZVOJ KADROV KREDITIRA 
ŠTUDIJ DOMA

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
ponuja ugodne kredite za študij v Republiki Sloveniji.

Kandidati za kredit se lahko prijavijo na skladov razpis v vrednosti 1,25 
milijona evrov do 2. julija 2010 oz. do porabe sredstev. 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je  
Uradnem listu RS št. 98/09, dne 4. decembra 2009 in na svojih spletnih 
straneh www.sklad-kadri.si in objavil spremembo javnega razpisa 
študijskih kreditov, ki jih lahko kandidati po novem pridobijo ne le za 
študij v tujini, ampak tudi za študij v Republiki Sloveniji. 

Skladovi krediti so izjemno ugodni, saj se v skladu z razpisom podeljujejo 
brez stroškov odobritve v višini od 4.000 do 21.000 EUR s fiksno letno 
obrestno mero 4,9 %, po zaključku študija pa imajo kreditojemalci 
možnost enoletnega odloga vračanja. 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije podeljuje 
študijske kredite v sodelovanju z Deželno banko Slovenije, d.d. za 
dodiplomski in podiplomski študij za financiranje šolnine in življenjskih 
stroškov. 

Kandidat za pridobitev študijskega kredita mora biti državljan Republike 
Slovenije in imeti stalno bivališče v Republiki Sloveniji ter biti sprejet ali 
vpisan na izobraževanje v okviru javno veljavnega (akreditiranega) 
študijskega programa na javno veljavno (akreditirano) domačo ali tujo 
izobraževalno institucijo in mora na tem študiju pridobiti javno veljavno 
diplomo. 

Sklad bo vloge kandidatov pregledal in kandidate po potrebi pozval k 
dopolnitvi. Popolna vloga bo posredovana v odobravanje na banko, ki bo 
o dodelitvi kredita dokončno odločila. 

Vir: www.imamidejo.si

IZBOLJŠANJE RAZVOJNEGA 
SODELOVANJA

Evropska komisija je letos oktobra vzpostavila novo interaktivno 
spletno stran, namenjeno izboljšanju razvojnega sodelovanja v 
Evropi.
Spletna stran Capacity4Dev.eu, predstavlja interaktivno platformo 
evropskega programa EuropeAid, ki podpira prizadevanja Evropske 
komisije za bolj učinkovito tehnično sodelovanje v  svetu. Spletna 
stran deluje kot odprti forum in vir informacij, na katerem si bodo 
Evropska komisija, države članice ter druge zainteresirane strani na 
področju razvoja lahko izmenjavali ideje in znanje o izboljšanju 
učinkovitosti tehničnega sodelovanja. 

Evropska komisija kot največji svetovni donator razvojne pomoči je 
namreč lani začela izvajati reformo za hitrejšo in učinkovitejšo pomoč 
državam v razvoju in sicer kako prek usposabljanj, raziskav, svetovanj 
ali tehnične pomoči nuditi strokovno znanje. Za uspeh reforme je 
nujno potreben dialog s ključnimi akterji ter iskanje novih načinov 
sodelovanja. 

Vir: www.imamidejo.si
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PRAVNA PISARNA

PRENEHANJE POGODBE O 
ZAPOSLITVI S SPORAZUMOM

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) kot enega od možnih 
načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi in s tem delovnega 
razmerja predvideva sporazum med delavcem in delodajalcem o 
prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.
 
Na ta način lahko preneha tako pogodba o zaposlitvi za 
nedoločen čas kot tudi pogodba o zaposlitvi o zaposlitvi za 
določen čas (to je pred potekom obdobja, za katero je bila 
sklenjena). 

Kdo lahko poda Predlog za sporazumno prenehanje 
pogodbe o zaposlitvi? 

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati z dnem sklenitve 
sporazuma med delavcem in delodajalcem, razen če je v 
sporazumu določen drug datum prenehanja.

Bistveno je, da pri tem načinu prenehanja delovnega razmerja 
niti delavcu niti delodajalcu ni treba upoštevati odpovednega 
roka, določenega z zakonom ali s pogodbo o zaposlitvi. Predlog 
za sporazumno prenehanje lahko poda bodisi delavec bodisi 
delodajalec. 

Najpomembnejše je soglasje med vpletenimi! 

Pri sporazumu o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi gre za klasično 
pogodbo, zato morajo biti izpolnjene vse predpostavke za 
sklepanje in veljavnost pogodb, predvsem mora priti do soglasja 
med strankama.

Tako npr. ne gre za sporazum, če ena stranka drugi pošlje samo 
predlog ali besedilo sporazuma, druga stranka pa predloga ne 
sprejme in besedila sporazuma ne podpiše. 

Zakon določa za sporazum o prenehanju le dve formalni 
zahtevi:

• sporazum mora biti v pisni obliki; sporazum, ki ni sklenjen v 
pisni obliki, je neveljaven, kar pomeni, da sporazuma ni mogoče 
skleniti ustno;
• sporazum mora obvezno vsebovati določilo (opozorilo) o 
posledicah, ki nastanejo delavcu zaradi prenehanja veljavnosti 
pogodbe o zaposlitvi pri uveljavljanju pravic iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti (pri Zavodu za 
zaposlovanje). Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (ZZZPB) namreč določa, da delavec, ki mu je 
delovno razmerje prenehalo zaradi sporazumne razveljavitve, ni 
upravičen do denarnega nadomestila.
Delavcu pri tem načinu prenehanja zaposlitve ne pripade 
odpravnina, razen če gre za upokojitev.

Prednosti tega načina prenehanja delovnega razmerja za 
delodajalca so:

• ni potrebno dokazovati in utemeljevati odpovednega razloga 
ter voditi postopka odpovedi (obvestilo delavcu o nameravani 
odpovedi, zagovor delavca itd.); v sporazumu ni potrebno 
navajati razloga za prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi 
in za sklepanje sporazuma;
• ni potrebno upoštevati odpovednega roka; na isto delovno 
mesto se lahko takoj zaposli nov delavec;
• prihranek na račun odpravnine, razen odpravnine ob 
upokojitvi;
• ohranitev pozitivnega odnosa z delavcem in izognitev 
povračilnim ukrepom (prijava inšpekcijam, tožba na ugotovitev 
nezakonitosti odpovedi itd.).

Vir: www.informiran.si

KAKO V DAVČNEM OBRAČUNU UVELJAVITI 
INVESTICIJSKO OLAJŠAVO

Ob upoštevanju obeh novel zdaj velja, da lahko davčni zavezanec zniža davčno 
osnovo za znesek, namenjen v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva

Olajšava za investiranje, ki je sicer že znana iz preteklosti, je bila znova uvedena z 
novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2B), z novelo 
ZDDPO-2C pa že spremenjena.

Ob upoštevanju obeh novel zdaj velja, da lahko davčni zavezanec zniža davčno 
osnovo za znesek, namenjen v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva, v 
višini 30 odstotkov vloženega zneska, pri tem pa znesek olajšave ne sme presegati 
30 tisoč evrov oziroma višine davčne osnove davčnega zavezanca.

Neizkoriščeni del olajšave lahko prenašamo

Ko je davčna osnova zavezanca za DDPO nižja od zneska olajšave za investiranje, 
lahko njen neizkoriščen del uveljavlja v prihodnjih petih davčnih obdobjih. To 
pomeni, da lahko zavezanec za leto 2009 uveljavlja investicijsko olajšavo v višini 
30 odstotkov porabljenega zneska, vendar olajšava ne sme presegati 30 tisoč 
evrov.

Torej, če je 30 odstotkov vloženega zneska 20 tisoč evrov, davčna osnova 
zavezanca pa znaša 10 tisoč evrov, lahko razliko (10 tisoč evrov) prenese v 
prihodnje davčno obdobje, vendar ne več kot prihodnjih pet let.

Osnovnega sredstva ne smete prodati najmanj tri leta

V zvezi z izkoriščanjem davčne olajšave zakon opredeljuje obdobje treh let. V tem 
obdobju davčni zavezanec ne sme prodati oziroma odtujiti osnovnega sredstva, za 
katero je bila olajšava uveljavljena, sicer je v letu prodaje oziroma odtujitve 
zavezan k zvišanju davčne osnove za znesek uveljavljene olajšave.

Olajšave ni za pohištvo, pisarniško opremo in avtomobile

Skladno s členom 55a ZDDPO-2 je možno olajšavo za investiranje izkoristiti za 
računalniško opremo, avtomobile in avtobuse na hibridni ali električni pogon ter 
tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustrezajo zakonsko določenim emisijskim 
zahtevam. Olajšave pa ni možno izkoristiti za pohištvo in pisarniško opremo, 
motorna vozila, dobro ime in usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena 
osnovna sredstva.

Pojasnilo

Za katero pohištvo in pisarniško opremo ni davčne olajšave

• Zakonodajalec izvzema pohištvo in pisarniško opremo za namene 
investicijske olajšave, vendar pa pri tem navedenih pojmov ne opredeljuje. To 
je pojasnil Durs s pojasnilom št. 4214-51/2009, z dne 13. julija 2009, ki 
določa, da je pohištvo po splošno uveljavljenem pojmu del opreme 
bivanjskega ali poslovnega prostora, ki z namenom služi neki funkcionalni 
rabi, denimo hranjenju in odlaganju predmetov, sedenju, ležanju ali za 
delovno površino. Med pohištvo tako po mnenju Dursa, ki je usklajeno tudi z 
mnenjem ministrstva za finance, sodijo omare, mize, stoli, police, regali, 
sedežne garniture, klubske mize, ležišča, obešalniki in podobno. Tako v zvezi 
s pohištvom Durs sklepa, da za nakup pohištva olajšave ni možno uveljavljati, 
ne glede na to, v katerem prostoru je pohištvo oziroma za kaj se uporablja (v 
pisarni,proizvodnem obratu, skladišču, gostinskem prostoru, laboratoriju ...).

• Podobno kot pohištvo je Durs v svojem pojasnilu opredelil tudi pisarniško 
opremo, za katero velja, da zajema široko paleto pohištvenih izdelkov za 
opremljanje pisarniških delovnih prostorov (omare, predalniki, regali, pisalne 
mize, konferenčne mize, vrtljivi pisarniški stoli ...), poleg tega pa tudi drugo 
opremo (naprave, pripomočke, stroje in druge predmete), ki se uporablja za 
opravljanje dejavnosti v pisarnah oziroma za pisarniško poslovanje (kopirni 
stroj, faks, telefoni, rezalniki papirja ...). Podobno kot pri pohištvu tudi za 
nakup pisarniške opreme olajšave ni mogoče uveljavljati, ne glede na to, v 
katerem prostoru je pisarniška oprema oziroma za kaj se uporablja, končujejo 
na Dursu.

Vir: Moj spletni priročnik 51
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JAVNI POZIV
k vložitvi napovedi za odmero akontacije 

dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v 
najem za leto 2009

Zavezanci, ki so v letu 2009 fizičnim osebam oddali v najem premično ali 
nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero akontacije 
dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 
15. januarja 2010.

Zavezanec rezident Republike Slovenije je dolžan napovedati vse 
dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Republiki 
Sloveniji, kot tudi od tistih, ki imajo vir izven Slovenije.

Zavezanec, ki je nerezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati le 
dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v Republiki 
Sloveniji.

Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu "Napoved za 
odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v 
najem".

Zavezanec za akontacijo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja 
v najem je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, 
če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni 
napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem 
spravi davčni organ v zmoto.

MINISTRSTVO ZA FINANCE Davčna uprava Republike Slovenije

PRIZNAVANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV 
PRED IDENTIFIKACIJO ZA NAMENE DDV 

Ministrstvo za finance pojasnjuje, da problematika pravice do odbitka 
DDV in identifikacijo za namene DDV zajema več situacij:

1.Odbitek DDV preden davčni zavezanec opravi prvo obdavčljivo 
dobavo;
2.Odbitek DDV v primerih nepravilnosti, ugotovljenih v postopkih 
davčnega nadzora;
3.Odbitek DDV pred obvezno identifikacijo za namene DDV ter primeri, 
ko se davčni zavezanec po pomoti ne identificira za namene DDV.

Ad 1) Odbitek DDV preden davčni zavezanec opravi prvo 
obdavčljivo dobavo
Po trenutni ureditvi ima davčni zavezanec v skladu s 63. členom Zakona o 
davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07, 
33/09 in 85/09) pravico, da od svoje davčne obveznosti odbije DDV, ki ga 
je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je 
to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene 
svojih obdavčenih transakcij in določenih oproščenih transakcij, v zvezi s 
katerimi se priznava pravica do odbitka DDV. Ta določba povzema 168. 
člen Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem 
sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. decembra 
2006; str. 1; v nadaljevanju DDV Direktiva).

Vsaka oseba mora skladno z 78. členom ZDDV-1 davčnemu organu 
prijaviti kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in 
pristojnemu davčnemu uradu predložiti zahtevek za izdajo 
identifikacijske številke za DDV. Zahtevka za izdajo identifikacijske 
številke za DDV ni potrebno predložiti osebam, ki opravljajo oproščene 
dobave brez pravice do odbitka DDV. Pravna ali fizična oseba se lahko 
identificira za namene DDV že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki 
so usmerjene na opravljanje dejavnosti (npr.: pripravljalna dela, prva 
nabava blaga, nakup opreme itd.). Kot dokazilo, da namerava opravljati 
dejavnost davčnemu organu predloži: pogodbe ali predpogodbe, 
poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd. Ta 
določba povzema 213. in 214. člen Direktive o DDV.

Davčni zavezanec se mora obvezno identificirati za namene DDV, če v 
obdobju zadnjih 12 mesecev preseže znesek 25.000 evrov obdavčljivega 
prometa. Če tega zneska v navedenem obdobju ni dosegel oziroma ni 
verjetno, da ga bo presegel, je davčni zavezanec oproščen obračunavanja 

DDV v skladu s 94. členom ZDDV-1, nima pravice do odbitka DDV v 
skladu s 63. členom ZDDV-1, niti DDV ne sme izkazovati na izdanih 
računih.

Davčni zavezanec, ki ne dosega predpisanega praga za obvezno 
identifikacijo za namene DDV, se lahko v skladu s tretjim odstavkom 63. 
člena ZDDV-1 odloči za obračunavanje DDV. V tem primeru mora izbiro 
vnaprej priglasiti pristojnemu davčnemu uradu in jo uporabljati najmanj 
60 mesecev.

Da se oseba lahko identificira za DDV že s prvimi, navzven vidnimi 
aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti (tudi, če ne doseže 
predpisanega praga za obvezno identifikacijo za namene DDV), je 
pojasnjeno v 129. členu Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 – pravilnik 
(Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08 in 123/08). Ob prijavi 
mora predložiti tudi zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, 
če je presegel ali je gotovo, da bo presegel predpisani prag 25.000 evrov 
ali se je prostovoljno odločil za obračunavanje DDV ali pa opravlja 
pridobitve blaga znotraj Skupnosti, katerih skupna vrednost v tekočem 
koledarskem letu preseže 10.000 evrov. Navedena ureditev davčnemu 
zavezancu omogoča uveljavljanje pravice do odbitka DDV od nabav 
blaga (nakup opreme, osnovnih sredstev, zalog blaga) že v davčnem 
obdobju v katerem je opravil nabavo blaga, četudi še ne opravlja 
obdavčenih transakcij oziroma določenih oproščenih transakcij, na 
podlagi katerih lahko uveljavlja pravico do odbitka DDV. Dodatnih 
pogojev za uveljavljanje odbitka DDV slovenska zakonodaja ne 
predvideva. 

Ad 2) Odbitek DDV v primerih nepravilnosti, ugotovljenih v 
postopkih davčnega nadzora
V zvezi s priznavanjem odbitka DDV v postopkih davčnega nadzora, ko 
se davčni zavezanec ni identificiral za namene DDV pa bi se moral 
oziroma se je prepozno identificiral za namene DDV, in za primere 
samoprijave oziroma naknadne predložitve obračuna DDV pa naslednje:

Pri davčnih zavezancih, ki so presegli prag 25.000 evrov, ki je določen za 
obvezno identifikacijo za namene DDV, mora davčni organ oziroma 
uradna oseba, ki vodi postopek davčnega nadzora, v postopku nadzora 
ugotoviti, kdaj bi se davčni zavezanec moral identificirati, če bi ravnal v 
skladu z določbami ZDDV-1. V postopku se določi datum, s katerim bi 
davčni zavezanec moral pridobiti identifikacijsko številko za DDV in 
začeti obračunavati in plačevati DDV. Tako se za vse dobave blaga in 
storitev opravljene vključno od tega datuma naprej, odmeri DDV, ki bi ga 
davčni zavezanec moral obračunati. Hkrati, ko se ugotavlja davčna 
obveznost zavezanca, pa davčni organ upošteva tudi DDV, ki ga je 
zavezanec plačal ob nabavah in bi ga lahko odbil kot vstopni DDV, če bi 
ravnal v skladu z zakonom. S tem dnem davčni zavezanec de facto 
pridobi pravico do odbitka DDV.

Ad 3) Odbitek DDV pred obvezno identifikacijo za namene DDV ter 
primeri, ko se davčni zavezanec po pomoti ne identificira za namene 
DDV
Ministrstvo za finance navaja, da so pravila glede odbitka DDV določena 
v Poglavju X Direktive o DDV, zahteve po identifikaciji pa v Poglavju 
XL, in da tako struktura Direktive o DDV kaže, da pravica do odbitka 
DDV ni pogojena z registracijo davčnega zavezanca za DDV. Glede na to, 
da slovenski zakon o davku na dodano vrednost v celoti povzema 
zadevne določbe direktive o DDV, in da v zakonu ni izrecne določbe o 
prepovedi odbitka DDV pred identifikacijo davčnih zavezancev za DDV, 
tako sprememba zakona ni potrebna.

Odbitek DDV pred registracijo davčnih zavezancev je mogoč v postopkih 
davčnega nadzora, če davčni organ ugotovi, da bi se davčni zavezanec 
moral registrirati, pa se ni. Ta pravica do odbitka DDV se v primerih 
davčnega nadzora obravnava enako, ne glede na vrsto nadzora oziroma 
morebitne naknadne predložitve obračuna DDV (samoprijava, prepozno 
predložen obračun). S spremenjeno prakso pa bo lahko tudi davčni 
zavezanec, ki se (še) ni dolžan identificirati za namene DDV, ker še ne 
dosega praga za obvezno identifikacijo (25.000 evrov), ali se po pomoti ni 
identificiral za namene DDV (davčni zavezanec, ki nima sedeža v 
Sloveniji, za katerega predpisani prag ne velja), uveljavljal odbitek DDV 
za nabave pred identifikacijo za namene DDV, vendar le, če bo davčni 
organ po natančnem pregledu vseh okoliščin ugotovil, da so izpolnjeni 
 
Vir: www.durs.gov.si
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SKLAD ZA RAZVOJ KADROV KREDITIRA 
ŠTUDIJ DOMA

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ponuja 
ugodne kredite za študij v Republiki Sloveniji.
Kandidati za kredit se lahko prijavijo na skladov razpis v vrednosti 1,25 
milijona evrov do 2. julija 2010 oz. do porabe sredstev. 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je  Uradnem listu 
RS št. 98/09, dne 4. decembra 2009 in na svojih spletnih straneh www.sklad-
kadri.si in objavil spremembo javnega razpisa študijskih kreditov, ki jih lahko 
kandidati po novem pridobijo ne le za študij v tujini, ampak tudi za študij v 
Republiki Sloveniji. 

Skladovi krediti so izjemno ugodni, saj se v skladu z razpisom podeljujejo brez 
stroškov odobritve v višini od 4.000 do 21.000 EUR s fiksno letno obrestno 
mero 4,9 %, po zaključku študija pa imajo kreditojemalci možnost enoletnega 
odloga vračanja. 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije podeljuje 
študijske kredite v sodelovanju z Deželno banko Slovenije, d.d. za dodiplomski 
in podiplomski študij za financiranje šolnine in življenjskih stroškov. 

Kandidat za pridobitev študijskega kredita mora biti državljan Republike 
Slovenije in imeti stalno bivališče v Republiki Sloveniji ter biti sprejet ali vpisan 
na izobraževanje v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega 
programa na javno veljavno (akreditirano) domačo ali tujo izobraževalno 
institucijo in mora na tem študiju pridobiti javno veljavno diplomo. 

Sklad bo vloge kandidatov pregledal in kandidate po potrebi pozval k 
dopolnitvi. Popolna vloga bo posredovana v odobravanje na banko, ki bo o 
dodelitvi kredita dokončno odločila. 

Vir: imamidejo.si

IZBOLJŠANJE RAZVOJNEGA 
SODELOVANJA

Evropska komisija je letos oktobra vzpostavila novo 
interaktivno spletno stran, namenjeno izboljšanju razvojnega 
sodelovanja v Evropi.

Spletna stran Capacity4Dev.eu, predstavlja interaktivno platformo 
evropskega programa EuropeAid, ki podpira prizadevanja 
Evropske komisije za bolj učinkovito tehnično sodelovanje v  
svetu. Spletna stran deluje kot odprti forum in vir informacij, na 
katerem si bodo Evropska komisija, države članice ter druge 
zainteresirane strani na področju razvoja lahko izmenjavali ideje in 
znanje o izboljšanju učinkovitosti tehničnega sodelovanja. 

Evropska komisija kot največji svetovni donator razvojne pomoči 
je namreč lani začela izvajati reformo za hitrejšo in učinkovitejšo 
pomoč državam v razvoju in sicer kako prek usposabljanj, 
raziskav, svetovanj ali tehnične pomoči nuditi strokovno znanje. 
Za uspeh reforme je nujno potreben dialog s ključnimi akterji ter 
iskanje novih načinov sodelovanja. 

Vir: imamidejo.si

STROŠKI PROPAGIRANJA - SPONZORIRANJA

Kaj je sponzorstvo?
a) Sponzorstvo se šteje kot STORITEV.

b) Sponzor in sponzoriranec skleneta sponzorsko pogodbo, ki pa nima 
predpisane oblike, zato jo lahko sestavita po svoji želji. V njej opredelita 
razmerja med sponzorjem in sponzorirancem.

c) V pogodbo se priporoča vnesti:
- Navedbo vseh strank
- Namen sklepanja pogodbe
- Pravice in dolžnosti strank
- Opcije ekskluzivnosti, konkurenčne klavzule
- Sankcije za morebitno neizpolnjevanje obveznosti
- Dolžnost opozarjanja na neizpolnjevanje ali kršenje dogovorjenih obveznosti
- Pogoje za odstop o d pogodbe in njeno spreminjanje
- Čas trajanja pogodbe in predviden način podaljševanja
- Utrdila pogodbe (predplačila, avansi…)
- Prisotnost sodišča v primeru spora

d) Sponzorju mora sponzoriranec (prejemnik sponzorskih sredstev) izstaviti 
račun (običajen račun), na podlagi katerega pridobi sredstva (denarna ali 
nedenarna).

Davčni vidik
Za sponzorja je sponzornina ODHODEK za namene promocije sebe ali 
svoje dejavnosti (nobenih posebnosti ali olajšav). Za prejemnika 
sponzornine pa je to PRIHODEK oziroma vrsta zanj opravljene storitve, 
zato je potrebno obračunati tudi DDV (pri donaciji ne), v kolikor gre za 
davčnega zavezanca za DDV. Ta prihodek se sponzorirancu všteje v davčno 
osnovo.

Sponzorstvo je tako v celoti davčno priznan ODHODEK, če so za to izpolnjeni 
drugi pogoji (dejansko izvršeno oglaševanje z dokazili) in v celoti obdavčljiv 
PRIHODEK.

Vir: Moj spletni priročnik 48

OSEBNI STEČAJ - NOVOST V SLOVENIJI
 
Namen osebnega stečaja je izenačitev položajev različnih upnikov 
tako, da bi dobili plačilo svojih terjatev hkrati in v enakih deležih, 
ter tudi sanacija nastalega dolžnikovega položaja.

Uvod
V slovenski pravni red se z Zakonom o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(ZFPPIPP) uvaja institut osebnega stečaja, ki ga že nekaj časa 
poznajo moderne insolvenčne ureditve v Nemčiji, Avstriji, ZDA in 
Franciji, kot tudi uredba Evropske unije. Zakon je sicer začel 
veljati 15. 1. 2008, vendar se bo večina določb začela uporabljati 
šele s 1. oktobrom 2008, med njimi tudi določbe osebnega stečaja 
in stečaja zapuščine. V primerjavi s trenutno veljavno ureditvijo bo 
nov zakon omogočil izvedbo postopka stečaja tudi nad fizično 
osebo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti. Prezadolženi 
posameznik, ki ga z vseh strani "obletavajo" upniki, dolgovi pa 
naraščajo iz dneva v dan, bo tako lahko od meseca oktobra 2008 
"razglasil" osebni stečaj. Razglasili ga bodo lahko tako 
posamezniki kot tudi samostojni podjetniki in si tako zagotovili 
dostojno življenje, predvsem zato ker se z novim zakonom 
poskuša omejiti upnike pri poskusih poplačil svojih terjatev do 
dolžnika na določeno razumno časovno obdobje.

Kaj je osebni stečaj?
Osebni stečaj je izvedba stečajnega postopka nad dolžnikom, ki je 
fizična oseba. Namen osebnega stečaja je izenačitev položajev 
različnih upnikov tako, da bi dobili plačilo svojih terjatev hkrati in 
v enakih deležih, ter tudi sanacija nastalega dolžnikovega položaja. 
Zoper uvedbo osebnega stečaja v naše pravo je bilo veliko 
pomislekov, kljub temu da je ureditev osebnega stečaja obveznost 
Republike Slovenije kot članice Evropske unije, in da je nujno 
potreben zaradi varstva dolžnikov, ki so postali prezadolženi, 
pogosto tudi brez svoje krivde. Kritika je zlasti opozarjala, da bo 
možno osebni stečaj zlorabiti, vendar glede na dejstvo, da je osebni 
stečaj pod nadzorom sodišča, so možnosti za zlorabo minimalne, 
saj zakon vsebuje vrsto preventivnih ukrepov, ki onemogočajo 
morebitne zlorabe.

Postopek osebnega stečaja lahko razdelimo na dva dela, in sicer na 
postopek stečaja s popisom dolžnikovega premoženja, z 
unovčitvijo dolžnikovega premoženja in sorazmernim poplačilom 
upnikov, kar je sicer namen vsakega stečajnega postopka, ter 
postopek razbremenitve dela obveznosti v obsegu neplačanih 
terjatev, ki se izvede znotraj postopka osebnega stečaja.

Vir: Moj spletni priročnik 51
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INFORMACIJE

JAVNI RAZPIS ŠT. 1/2010 ZA 
PODELITEV ZNAKOV KAKOVOSTI V 

GRADITELJSTVU 2010

Predmet razpisa:
Ocenjevanje izdelkov in storitev s področja graditeljstva:

– okna, vključno z balkonskimi vrati in panoramskimi 

stenami,

– notranja vrata – vrata v stanovanju in drugih bivalnih 

prostorih,

– zidni blok za podometno gradnjo zidov,

– dobava plinskih grelnikov ter z dobavo povezanega 

servisiranja plinskih grelnikov,

– sprejemniki sončne energije za pripravo tople sanitarne 

vode, ogrevanje zgradb ali ogrevanje bazenske vode,

– hranilniki toplote za shranjevanje tople sanitarne vode, 

segrete s pomočjo sprejemnikov sončne energije,

– sistemi kanalizacijskih cevi,

– strešne kritine za pokrivanje poševnih streh,

– betonski tlakovci in plošče za polaganje zunanjih pohodnih 

in povoznih površin,

– plošče, kocke in drugi oblikovanci iz naravnega kamna,

– betonski robniki,

– izvedba cementnih estrihov,

– izvedba betonskih zakjučnih tlakov,

– izvedba polimernih talnih oblog in premazov,

– razvojno tehnološki dosežki in inovacije,

– izvedba obnove ostrešij oziroma kritin na stavbah kulturne 

dediščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine,

– izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dediščine in 

stavbah s sestavinami kulturne dediščine,

– izvedba konstrukcijskih ojačitev stavb,

– izvedba sanacije vlage na stavbah kulturne dediščine in 

stavbah s sestavinami kulturne dediščine,

– storitev krovsko-kleparskih del,

– storitev montaže stavbnega pohištva,

– storitev oblaganja tal, sten in bazenov s keramičnimi 

ploščicami,

– storitev oblaganja tal, sten in fasad z naravnim oziroma 

umetnim kamnom,

– betonarne za proizvodnjo transportnega betona,

– separacije kamenih agregatov za gradbeništvo,

– asfaltni obrati,

– konstrukcije za zaščito pred hrupom,

– izvedba žlebičenja obrabnih plasti,

– izvedba hidroizolacij v predorih.

Dobitniki ZKG bodo imeli priložnost promovirati 
pridobljeno priznanje v okviru sejma Megra ali drugih javnih 
in strokovnih prireditvah.

Razpisnik: Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

Rok: Javni razpis bo odprt do 5. novembra 2010.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009096.pdf

ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Dobro zavarovanje osebnih podatkov je vsekakor eden od bistvenih pogojev za 
učinkovito varstvo osebnih podatkov oziroma varstvo posameznika, na katerega se 
podatki nanašajo. Podrobnejše organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke 
in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov bi bilo v sistemskem zakonu zelo težko 
določiti, saj so odvisni od različnih okoliščin, v katerih se obdelujejo posamezni 
osebni podatki. Razlika je že samo v tem, ali se osebni podatki obdelujejo ročno, ali pa 
s pomočjo sredstev za avtomatsko obdelavo podatkov. Nadalje so postopki in ukrepi 
za zavarovanje podatkov odvisni tudi od uporabljene strojne in programske opreme, 
pa od tega, komu in na kakšen način se podatki posredujejo, upoštevati je potrebno 
tudi morebitno obdelavo posebno občutljivih osebnih podatkov (podatki o rasnem 
narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem filozofskem prepričanju, 
članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz 
kazenske evidence ali prekrškovne evidence ter biometrične značilnosti), katerih 
obdelava mora biti skladno z določbami 14. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) še posebej označena in zavarovana, itd.. 
Zaradi vsega navedenega so v 24. členu ZVOP-1 določene samo zahteve, ki jim 
morajo postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov zadostiti, v 25. členu pa je 
določeno, da morajo  upravljavci osebnih podatkov postopke in ukrepe za 
zavarovanje osebnih podatkov predpisati v svojih aktih ter seveda zagotoviti njihovo 
izvajanje. 

V notranjih aktih obdelovalcev osebnih podatkov predpisani organizacijski, tehnični 
in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov morajo v prvi 
vrsti preprečiti nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov, poleg tega pa morajo 
preprečiti tudi slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov ter njihovo 
spremembo ali izgubo. Da bi to dosegli, je potrebno v notranjih aktih predpisati, kako 
se: 

1. varujejo prostori, oprema  in sistemska programska oprema, vključno z vzhodno-
izhodnimi enotami; 

2. varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; 

3. preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, 
vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; 

4. zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih 
podatkov; 

5. omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vnešeni v zbirko 
osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil in sicer za 
obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega 
posredovanja ali obdelave osebnih podatkov. 

V zvezi z zgoraj navedenim je potrebno opozoriti, da ni dovolj, da se postopki in 
ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov zgolj predpišejo v notranjih aktih 
upravljavcev osebnih podatkov, ampak je potrebno poleg tega tudi zagotoviti, da se 
bodo predpisani postopki in ukrepi tudi dejansko izvajali. Da bi to dosegli, je potrebno 
z akti, ki predpisujejo postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, seznaniti 
vse zaposlene, poleg tega pa morajo obdelovalci osebnih podatkov skladno z 
določbami 25. člena ZVOP-1 določiti tudi osebe, ki so odgovorne za določene zbirke 
osebnih podatkov, in osebe, ki zaradi narave njihovega dela lahko obdelujejo 
določene osebne podatke. Navedeno pomeni, da morajo upravljavci osebnih 
podatkov poleg aktov, ki predpisujejo postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih 
podatkov, voditi tudi ažuren seznam, iz katerega bo za vsako zbirko osebnih podatkov 
jasno razvidno, katera oseba je odgovorna za posamezno zbirko osebnih podatkov ter 
katere osebe lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke, ki se 
nanašajo na posamezno zbirko osebnih podatkov. 

Akti za zavarovanje so pravilnik za zavarovanje osebnih podatkov in organizacijski 
predpisi, ki lahko še podrobneje določajo izvedbo varovanja posameznih podatkov. 

Eden od novejših pravilnikov, ki obdelovalcem osebnih podatkov lahko služi kot 
pomoč pri pripravi lastnega pravilnika, je  npr.  Pravilnik o ravnanju z osebnimi 
podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnost 
(Uradni list RS, št. 52/03). Novejši predpis, ki pa predpisuje predvsem način vodenja 
posameznih evidenc, pa je npr. Pravilnik o načinu vodenja policijskih evidenc  
(Uradni list RS, št. 121/04). 

Vir: www.ip-rs.si
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DOHODNINA 2010

DOHODNINSKA OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE 
Pojasnilo DURS, št. 4210-234/2009, 15. 12. 2009 

Zavezanca zanima ali lahko sina, ki je star 27 let uveljavlja kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Dopisu je priložil Odločbo 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero se podaljša pravica do uživanja družinske pokojnine in Izvedensko mnenje 
invalidske komisije 1. stopnje. V nadaljevanju pojasnjujemo:
Sina zavezanec ne more uveljavljati kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

Po določbi 3. in 5. odstavka 114. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) se za otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo šteje otrok, ki je v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen. Olajšava se 
prizna ne glede na otrokovo starost. Za uveljavljanje olajšave se uporablja odločba centra za socialno delo (osmi odstavek 114. člena ZDoh-2).

Če znaša neto letna
davčna osnova v eurih Znaša dohodnina v eurih

Nad

7.528,99
15.057,96

Do
7.528,99

15.057,96 1.204,64
3.237,46

   16%
+ 27 % nad 7.528,99
+ 41 % nad 15.057,96

Če znaša neto mesečna
davčna osnova v eurih Znaša dohodnina v eurih

Nad

627,42
1.254,83

100,39
269,79

   16%
+ 27 % nad 627,42
+ 41 % nad 1.254,83

Do
627,42

1.254,83

Če znaša skupni 
dohodek v eurih Znaša splošna olajšava v eurih

Nad

8.694,22
10.055,96

Do
8.694,22

10.055,96
5.194,99
4.147,50
3.100,17

Če znaša mesečni bruto 
dohodek iz delovnega 

razmerja v eurih
Znaša splošna olajšava v eurih

Nad

724,52
838,00

Do
724,52
838,00

432,92
345,63
258,35

Namen                                                 Letna olajšava v eurih                Mesečna olajšava v eurih
invalidu s 100 % telesno okvaro                        16.575,94                                      1.381,33
po dopolnjenem 65. letu starosti                         1.334,18                                          111,18

Letna olajšava v eurih         Mesečna olajšava v eurih
Za prvega vzdrževanega otroka 2.287,48         190,62
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 8.288,52         690,71
Za drugega vzdrževanega otroka 2.486,78         207,23
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.147,58         345,63
Za četrtega vzdrževanega otroka 5.808,39         484,03
Za petega vzdrževanega otroka 7.469,19         622,43

Letna olajšava v eurih  
 2.287,48

LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2010 
 
Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010 (Uradni list RS, št. 104/09).

Stopnje dohodnine za davčno leto 2010:

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2010 uporabijo stopnje dohodnine in 
lestvica preračunana na 1/12 leta: 

Davčne olajšave:
        1. Splošna olajšava

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2010:

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava se davčna 
osnova zmanjša za 258,35 eura.

        2. Osebne olajšave

        3. Posebna osebna olajšava
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 3.100,17 eura.
        
        4. Posebna olajšava 
                    • za vzdrževane otroke

• za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana

 Mesečna olajšava v eurih
190,62
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DOBRO JE VEDETI

ALFA ROMEO  65 - 167  60 ¤14 135

ZAČNITE NOVO LETO TAKO, DA 
NAREDITE NEKAJ ZASE 

V Zdravstvenem centru Morje želimo v letu 2010  ponuditi še dodatne 
storitve s področja zdravstvene preventive. Lahko pa svoje 
zdravstveno stanje preverite z osnovnim preventivnim pregledom, ki 
ga opravite v približno dveh urah in s katerim pridobite  osnovno sliko 
vašega zdravstvenega stanja. Take preglede opravljamo praviloma v 
četrtkih in  sobotah dopoldan.

Osnovni preventivni pregled vključuje: krvne in urinske  
laboratorijske preiskave, EKG (osnovni pregled delovanja srca), 
spirometrijo (funkcija pljuč), pregled vida in pregled sluha. Tako boste 
dobili okvirno sliko vašega zdravstvenega stanja, vse izvide vam 
bomo posredovali v nekaj dneh na domači naslov. O morebitnih 
problemih se boste lahko pogovorili z zdravnikom po opravljenih 
pregledih.
Cena pregleda: 120 Ä

Za vse dodatne informacije oz. naročila: 041 640 700.

ANKETA O MNENJU POTROŠNIKOV, 
SLOVENIJA, DECEMBER 2009

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v decembru 2009 za 
2 odstotni točki nižja kot v predhodnem mesecu.

Kazalnik zaupanja potrošnikov nižji
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v decembru 2009 za 2 
odstotni točki nižja kot v novembru 2009. K temu so prispevale predvsem 
bolj pesimistične napovedi potrošnikov glede brezposelnosti v Sloveniji 
v prihodnjih 12 mesecih. 

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se v zadnjih 3 mesecih ni 
bistveno spreminjala: novembra je v primerjavi z oktobrom upadla za 2 
odstotni točki, decembra pa se je ponovno izenačila z oktobrsko 
vrednostjo. Čeprav je vrednost tega kazalnika v decembru 2009 glede na 
prejšnji mesec upadla, je bila za 9 odstotnih točk višja kot v decembru 
2008, vendar hkrati tudi za 6 odstotnih točk nižja od povprečja prejšnjega 
leta.

Med vsemi dvanajstimi kazalniki, katerih gibanje spremljamo mesečno, 
so potrošniki v decembru pokazali v primerjavi z novembrom največ 
pesimizma prav glede brezposelnosti v prihodnjih 12 mesecih. Vrednost 
tega kazalnika je bila decembra 2009 najnižja po maju 2009 in hkrati za 
31 odstotnih točk nižja od lanskoletnega povprečja.

Potrošniki decembra glede cen v prihodnjih 12 mesecih najbolj 
pesimistični letos
Kazalnik »rast cen v prihodnjih 12 mesecih« je v letošnjem letu odseval 
optimizem potrošnikov; avgusta 2009 je dosegel celo najvišjo raven, 
odkar izvajamo anketo (t. j. od marca 1996). Od septembra pa je vrednost 
tega kazalnika padala; to pomeni, da potrošniki v naslednjih 12 mesecih 
pričakujejo višjo rast cen, kot so jo pričakovali do jeseni.

Decembra 2009 so bili potrošniki glede kazalnika »rast cen v prihodnjih 
12 mesecih« za 8 odstotnih točk bolj pesimistični kot v novembru 2009 in 
za 5 odstotnih točk bolj pesimistični kot v enakem obdobju lani. Kljub 
padcu pa je letošnja decembrska vrednost še vedno za 15 odstotnih točk 
višja od lanskoletnega povprečja. 

O rasti cen v prihodnjih 12 mesecih glede na sedanje gibanje cen so 
decembra 2009 4 % anketiranih odgovorili, da se bodo cene po njihovem 
mnenju nekoliko znižale, 24 % anketiranih je odgovorilo, da bodo ostale 
približno enake kot doslej, 16 %, da bodo naraščale po nižji stopnji, 36 %, 
da bodo naraščale po enaki stopnji, 20 % pa, da bodo rasle hitreje kot 
doslej.

Metodološko opozorilo 
Iz podatkov je izločen vpliv sezone, vplivov koledarja ni bilo zaznati. 

Pri časovnih vrstah brezposelnost v Sloveniji in poraba denarja za večje 
nakupe v prihodnjih 12 mesecih sezonska komponenta ni prisotna. 

Statistično raziskovanje sofinancira Evropska komisija. Za objavljene 
podatke in besedila je odgovoren izključno Statistični urad Republike 
Slovenije, in ne Evropska komisija.

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

PRIJAVA NEZGODE PRI DELU 

Na podlagi določila 27. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu 
(Uradni list RS, št. 56/99) mora delodajalec prijaviti na 
INŠPEKTORATU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO (IRSD) vsako 
smrtno nezgodo, vsako nezgodo pri delu, katere posledica je več kot tri 
dni odsotnosti delavca z dela, vsako kolektivno nezgodo pri delu 
(poškodovanih več delavcev, ne glede na število dni odsotnosti z dela), 
vsak nevarni pojav (to je dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala 
premoženjska škoda večje vrednosti, je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje 
in življenje delavca oziroma bi lahko prišlo do poškodbe delavca, zaradi 
katere bi bil delavec nezmožen za delo). 

Zaradi olajšanja izvajanja te obveznosti ter tudi zato, da so na IRSD 
posredovani vsi podatki, ki so potrebni za nadaljno računalniško 
obdelavo, je bil izdelan obrazec. Uporaba tega obrazca je z uvajanjem 
ESAW (European Statistics on Accidents at Work) metodologije postala 
obvezna tudi v Republiki Sloveniji. Metodologija ESAW je obvezna za 
vse članice EU na osnovi direktive 89/391/EEC. 

Obrazec je za lažjo uporabo izdelan v PDF obliki s spustnimi polji, lahko 
pa uporabite tudi predlogo v DOC datoteki z uporabo  šifranta. Da bi bilo 
delo prijaviteljev čim lažje, je obrazec enak prvi strani obrazca, ki ga je 
izdal Inštitut za varovanje zdravja za prijavo nezgode - poškodbe.  Tako 
lahko prijavo na Inšpektorat RS za delo opravite tudi z uporabo prve 
strani njihovega obrazca. 
 
Vir: www:id.gov.si

obiščite nas:

http://www.zdrav-podjetnik.net
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POSLOVNE PRILO@NOSTI

INTERNET PRIHODNOSTI

Internet prihodnosti za pametne in učinkovite evropske 
infrastrukture predstavlja manj zastojev na cestah, boljšo in 
učinkovitejšo oskrbo z energijo in najsodobnejše zdravljenje v 
domačem okolju.

Internet prihodnosti bo povezal fizične objekte, kot so avtomobili ali 
mobilne naprave, z infrastrukturami (npr. s sistemi za upravljanje 
prometa), pri čemer bo ogromne količine podatkov mogoče uporabiti v 
realnem času za izboljšanje poslovnih procesov in učinkovitosti 
infrastruktur. 

Evropska komisija je v oktobru letos objavila vseevropsko inovacijsko 
strategijo za internet, s katero želi EU postati vodilna sila v razvoju 
pametnih, na internetu temelječih infrastruktur. Članice in sektor IKT 
morajo izkoristiti naraščajoče povpraševanje po inovativni uporabi 
interneta in obstoječe infrastrukture, kot so sistemi zdravstvenega 
varstva, energetska omrežja ali upravljanje prometa, da jih preobrazijo v 
„pametne" infrastrukture. 

Komisija bo za dosego tega cilja vzpostavila partnerstvo med javnimi 
organi in vodilnimi akterji na področju IKT. V ta namen bo v obdobju 
2011-2013 predvidenih 300 milijonov evrov; na voljo bodo za projekte. 
Za razvoj temeljne internetne tehnologije pa je že zdaj na voljo 200 
milijonov evrov podpore. 

Vir: www.imamidejo.si

POSLOVNA IDEJA: PEKA SLAŠČIC ZA 
POSEBNE PRILOŽNOSTI

Začetni stroški: Od 2000 do 10.000 evrov 
Marketing: Spletna stran, vizitke, letaki, katalog, marketing od ust do 
ust, oglašujte v brezplačnih malih oglasih, avtomobil polepite z vašo 
ponudbo …
Posebne zahteve glede izobrazbe: Spoznati se morate na peko. Nujno 
je, da dobro poznate vse zakone, zdravstvene predpise in druga pravila pri 
upravljanju s hrano. 
Potrebna oprema: Dobra in dovolj velika pečica, telefon, računalnik, 
fotoaparat, oprema za peko
Podjetje lahko upravljate od doma: Da
Popoldansko delo: Da
Je v Sloveniji že konkurenca: Da

 
Dejstva
Slaščice so zelo lepo darilo. Če 
uživate v peki slaščic, če kupujete 
vse možne revije in knjige in če 
radi poskušate nove recepte 
slaščic, potem lahko začnete 
razmišljati o poslu s slaščicami. Ena ključnih prednosti posla je, da lahko 
sprostite kreativnost in domišljijo. 
 
Za začetek bo najbolje, da se osredotočite na peko določene vrste peciva, 
kot so torte, piškoti, zavitki, krofi, kremne rezine ... Nato se lahko na 
primer pri piškotih odločite za prodajo po kosih, na kilo ali pa v vnaprej 
pripravljenih darilnih škatlah. Škatle lahko pripravite za različne 
priložnosti: poroke, obletnice, rojstnodnevne zabave, rojstva otrok … 
 
Trg
Vaše stranke bodo lahko praktično vsi oziroma odvisno od tega, na 
kakšen trg se želite usmeriti. Lahko se podate v butično prodajo slaščic ali 
pa v peko tort in piškotov po naročilu. Svoje pekovske kreacije lahko 
prodajate tudi restavracijam, darilnim butikom, slaščičarnam, hotelom … 
 
Nasvet
Redno spremljajte novosti na trgu, da boste lahko vedno ponudili kaj 
novega.
 
Pri dostavljanju slaščic ne pozabite strankam pustiti tudi kataloga, letaka 
ali vsaj vizitke, da se bodo spomnili na vas, ko bodo naslednjič 
potrebovali vaše dobrote.

Vir: www.podjetnik.si

NA VOLJO SREDSTVA ZA ZAPOSLITEV 
OSEB, KI SO BREZ DELA OSTALA ZARADI 

STEČAJA 

Konec letošnjega oktobra je bil v Uradnem listu RS št. 86/09 objavljen 
javni razpis, namenjen spodbujanju zaposlovanja pri tistih podjetjih, ki 
bodo zaposlili najmanj 10 brezposelnih oseb, te pa so ostale brez 
zaposlitve zaradi stečaja podjetja. Za zaposlitev posamezne osebe je 
vlagatelj lahko pridobil subvencijo v višini 50 % dejansko izplačane bruto 
plače, vendar ne več kot 4.000 evrov za posamezno osebo. Vsega skupaj 
je na voljo 3 milijone evrov. 

Na prvem razpisnem roku, ki je bil 12. novembra 2009, so bila izbrana tri 
podjetja, ki skupaj zaposlujejo 576 oseb, dodeljenih pa je 2.304.000 
evrov, to pomeni, da je za 2. razpisni rok, ki je predviden 15. januarja 
2010, na razpolago še 696.000 evrov za zaposlitev 175 oseb. 

Delodajalci, ki ustrezajo razpisnim pogojem in ki želijo zaposliti 
brezposelne osebe, ki so delo izgubile zaradi stečaja podjetja za obdobje 
najmanj enega leta, so vabljeni, da oddajo svojo vlogo na Zavod RS za 
zaposlovanje. 

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Zavoda 
www.ess.gov.si v rubriki Dejavnost – Javni razpisi.

Vir: www.ess.gov.si

PRILOŽNOST, DA SE PREIZKUSITE V 
DRUŽBI NAJBOLJŠIH

V okviru evropskega projekta I3SME bo opravljena benchmarking 
analiza 1000 podjetij znotraj osrednje Evrope, s ciljem poiskati 
najbolj inovativne in najbolj uspešne primere dobrih poslovnih praks, 
ki se bodo prenesle na sodelujoča podjetja. Zdaj imate priložnost, da 
se jim pridružite. Najbolj inovativna in uspešna podjetja bodo deležna 
mednarodne in nacionalne promocije. 

Vir: www.podjetniški-portal.si

PROJEKT VRTNICA ZA NAŠE  ŠPORTNIKE – 
IZVEDLI SMO PRVI PREVENTIVNI 

PREGLED

V petek, 18. 12.2009 smo z 
zbranimi sredstvi iz projekta 
»Vrtnica za naše športnike« 
opravili prvi preventivni 
pregled mladega nogometaša. 
Zdravnik specialist, ki je 
mladeniča  pregledal  je  
ugotovil, da je fant v redu. 

V Društvu Zdrav podjetnik si 
bomo prizadevali, da bi v letu 
2010 zbrali čim več vrtnic in 
tako omogočili preventivne 
preglede številnim športni-kom, ki si to želijo.

Radi bi, da nam pomagate.
Vaše donacije zbiramo na TRR Društva Zdrav podjetnik pri Banki Koper: 
10100-0037946007

Za dodatne informacije: 
www.zdrav-podjetnik.net 
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BORZA

BREZPLAČNI KUPON za PODJETNIŠKO BORZO

Iščem/nudim   ___________________________________________    

_______________________________________________________

_______________________________________________________
                 

Kontaktna oseba:  ________________________________________

tel.št.: ____________________________ oz. šifra: _____________.

Podatki  naročnika (niso za objavo)

Priimek in ime:  _________________________________________

Naslov:  _______________________________________________

____________________________tel.št.: _____________________

Izpolnjen kupon pošljite na: RRC K O P E R, Župančičeva 18, 6000 Koper.

* Madžarsko podjetje, specializirano na področju gradbeništva; 
stavbnega  inženiringa, nudi podizvajalstvo. Šifra: EEN-dec-
02
* Madžarsko podjetje, specializirano za izvoz in uvoz različnih 
proizvodov (npr. leseni izdelki, živila, proizvodi, darila iz keramike), 
nudi podizvajalstvo za tuja podjetja, ki so zainteresirana za madžarski 
trg. Šifra: EEN-dec-03
* Litovsko podjetje specializirano za informacijske procese in 
avtomatizirani sistem tehnologije, išče trgovske posrednike. Šifra: 
EEN-dec-05
* Nemško podjetje specializirano za električne insatalcije, išče 
distributerje. Šifra: EEN-dec-06
* Rusko podjetje specializirano za zgodnje diagnostike (Infra-rdeči 
termometer in termograf za zgodnje neinvazivne diagnostike, nudijo 
tudi “online” tečaj usposabljanja za zdravstvene storitve), išče 
trgovskega posrednika, join venture, zainteresiran je za prodajo 
celotnega podjetja ali njegovega dela. Ponuja določeno količino 
svojega deleža in dostop do svoje tehnologije za vlagatelja, prodaja 
podjetja in selitev proizvodnih zmogljivosti. Šifra: EEN-dec-15
* Romunsko podjetje specializirano v gradbeništvu išče tuje partnerje 
za skupna vlaganja v tem sektorju. Podjetje lahko nudi tudi 
podizvajalske aktivnosti za potencialnega partnerja. Šifra: EEN-dec-
16

Enterprise Europe Network
UP ZRS

Garibaldijeva18, SI-6000 Koper
Tel. 05/663 77 39; Fax:05/663 77 82

E-mail:eic@zrs-kp.si,       
polona.matekovic@zrs-kp.si

Kontaktna oseba: Polona Matekovič, tel.: 05/663 77 39

PROJEKT 13SME

Za kaj gre pri projektu I3SME?
- projekt I3SME financira Evropska unija v okviru programa Central 
Europe ter Evropskega sklada za regionalni razvoj s ciljem dvigniti nivo 
konkurenčnosti in inovativnosti v majhnih in srednje velikih 
podjetjih osrednje Evrope,
- glavni cilj projekta je v okviru celovite primerjalne (benchmarking) 
analize 1000 podjetij znotraj osrednje Evrope poiskati najbolj 
inovativne in najbolj uspešne primere dobrih poslovnih praks ter to 
znanje omogočiti (prenesti) na sodelujoča podjetja (vas),
- najbolj inovativna in uspešna podjetja pa nato temu ustrezno 
promovirati (na nacionalnem in mednarodnem nivoju),

Kdo sodeluje v projektu I3SME?
- v projektu sodeluje cca. 1000 podjetij iz Nemčije, Avstrije, Italija, 
Madžarske, Slovenije in Poljske,
- gre za inovativna podjetja, ki po svojih poslovnih usmeritvah, ambicijah 
ter praksi izstopajo s svojo inovativnostjo ter predstavljajo 
nadpovprečni potencial za nadaljnjo rast in uspeh,

Kakšne so vaše koristi od sodelovanja v benchmarking analizi?
- s pomočjo celovite benchmarking analize lahko ugotavite:
•  na katerih področjih poslovanja ste boljši od vaše konkurence,
• na katerih področjih je konkurenca boljša od vas,
•  na katerih področjih še imate rezerve za izboljšave,
- podatki in rezultati benchmarking analize vam tako omogočijo:
 da izboljšate svoj poslovni "performance" na trgu,
da premagate konkurenco,
- v okviru predvidenih pilotskih projektov, ki bodo sledili, pa boste imeli 
možnost:
• pridobiti različne uporabne informacije ter znanja ("know how") od 
najbolj inovativnih in uspešnih podjetij ter jih nato po želji implementirati 
v vaše poslovanje,
• imeli pa boste tudi možnost navezovanja stikov, tako s slovenskimi kot 
tujimi podjetji, s čemer boste širili in krepili svoja poslovna razmerja

Kakšni so stroški sodelovanja v projektu I3SME?
- za prvih 100 prijavljenih podjetij je benchmarking analiza brezplačna 
(stroške subvencionira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru 
programa Central Europe).

Kdo je kontakna oseba za sodelovanje v projektu I3SME?
Za prijavo za sodelovanje v projektu I3SME in z dodatnimi vprašanji, vas 
prosimo, da se obrnete na:
E-naslov: iztok.kniplic@uni-mb.si ali gsm št: 070 853 859 
Naslov: TehnoCenter Univerze v Mariboru, Krekova 2, 2000 Maribor

SODELUJMO

Leto 2010 je evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti.  
Zavedamo se razsežnosti in resnosti te problematike, s katero smo se 
srečali tudi pri našem vsakdanjem delu, zato smo se odločili, da bomo na 
Studiu 3S leto 2010 zaznamovali z vzpostavitvijo sodelovanja z nevladno 
organizacijo, ki dejavno deluje na tem področju.

Ljudje, ki živijo v revščini. Starejši, odvisni od pomoči drugih. Žrtve 
nasilja. Invalidi. Osebe s težavami v duševnem zdravju, brezdomci, 
odvisniki, pripadniki manjšin ... Spreminjanje resničnosti je mogoče s 
strokovnim znanjem, svoj delež pa lahko prispevamo tudi mi.

Izbrani organizaciji bomo ponudili naše znanje, izkušnje, podporo in 
pomoč, da bo njeno delovanje še bolj uspešno, učinkovito in 
prepoznavno. Prispevamo lahko oblikovalske in PR storitve, strokovno 
izdelano celostno grafično podobo, oblikovanje spletne strani, tiskovin in 
publikacij, spletnih in tiskanih oglasov. Prav tako lahko pomagamo z 
našim znanjem in izkušnjami, ki segajo od izobraževanja za vodenje 
učinkovitega komuniciranja do svetovanja in organizacije ter vodenja 
dogodkov.

Vse nevladne organizacije, ki bi si želele tovrstnega sodelovanja z nami, 
vabimo, da se do 20. januarja 2010 prijavijo na naš natečaj. Osnovni 
pogoj, ki ga mora vaša organizacija izpolnjevati, je, da dejavno deluje na 
področju boja proti revščini in socialni izključenosti v Sloveniji.

Prijava, ki jo pošljete na sodelujmo@studio-3s.si, naj vsebuje:
• kratko predstavitev organizacije, 
• besedilo (do 400 besed), v katerem pojasnjujete, zakaj si želite našega 
sodelovanja, 
• in okvirni načrt dejavnosti za leto 2010. 

Izbor organizacije, s katero bomo sodelovali, bomo opravili interno, 
rezultate pa objavili prvi teden februarja, ko bomo tudi stopili v stik z 
njenimi predstavniki.

Vir: http://studio-3s.si

* NUDIM računovodske storitve za manjša podjetja in S.P. Že za 50Ä, 
vedno dosegljivi. Kontaktna oseba: Glorija Verardo, tel.: 041 269 951.
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