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IZBIRA FIRME PODJETJA

Pri svojem delu kot podjetniška svetovalka sem se večkrat znašla v situaciji, ko je imel bodoči podjetnik težave pri izbiri firme 

svojega podjetja, bodisi ker ni mogel določiti ustrezne bodisi ker je bila firma, ki jo je izbral za svoje podjetje, neustrezna. To je lahko 

podaljšalo čas postopka registracije oziroma ga je celo za določeno obdobje zaustavilo. Firma je ime, s katerim podjetnik posluje. 

Zato je zelo pomembno, da se bodoči podjetniki pred ustanovitvijo podjetja seznanijo z možnostmi, ki jim jih zakonodaja ponuja pri 

izbiri imena podjetja. Posvetiti pozornost izbiri imena je zelo pomembno, saj je navadno prav firma prvi podatek o podjetju, s katerim 

pride stranka v stik. Pri tem lahko pomagamo tudi referenti SPOT točk.

Pa si poglejmo, kaj pravi zakonodaja. Zakon o gospodarskih družbah določa:

· firma je torej ime, s katerim družba posluje. V njej mora biti oznaka, ki nakazuje na dejavnost družbe.

· Firma ima lahko dodatne sestavine, ki družbo podrobneje označujejo, ki pa ne smejo biti take, da spravljajo ali utegnejo 

spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja ali da bi utegnilo priti do zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja 

druge osebe ali bi kršile pravice drugih oseb.

· Firma ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij.

· Besedo Slovenija v vseh sklonih in svojilnih pridevnikih je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike 

Slovenije. Vlada lahko odvzame dovoljenje, če ugotovi, da družba pri opravljanju svoje dejavnosti huje krši zakonodajo in s 

tem krni ugled Republike Slovenije.

· Dovoljenje vlade je potrebno tudi, če se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost 

(npr. državni, republiški, občinski).

· Ime in priimek oziroma psevdonim zgodovinske ali druge znamenite osebe je dovoljeno vnesti v firmo le z njenim 

dovoljenjem; če je že umrla, pa z dovoljenjem njenega zakonca in sorodnikov do tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če 

so še živi.

· Firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali, vsebujejo znamke ali neregistrirane znake, ki 

uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, ali vsebujejo ali posnemajo uradne znake.

· Sestavina firme, ki nakazuje dejavnost, in oznaka družbe morata biti v slovenskem jeziku. Dodatne sestavine firme oz. tem 

pravimo tudi fantazijsko ime je lahko tujka. Dodatne sestavine firme lahko poleg črk slovenske abecede vsebujejo tudi črke 

X, Y, W in Q. Ne glede na to se lahko kot dodatna sestavina firme uporabljajo besede, ki vključujejo druge črke, če: ustrezajo 

firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme, ali ustrezajo registriranim znamkam.

Po zakonu lahko firma poleg obveznih sestavin in oznake organizacijske oblike (npr. s p., d.o.o.) vsebuje tudi dodatne sestavine, 

ki družbo podrobneje označijo, a ne smejo biti zavajajoče glede vrste ali obsega poslovanja (npr. Diskont d.o.o.), prav tako 

pa ne smejo biti preveč podobne firmi oziroma znaku razlikovanja drugega podjetja in kršiti pravic drugih oseb. To se lahko 

preveri prek aplikacije za kontrolo fantazijskega imena firme:

        https://www.ajpes.si/prs/fant_default.asp.

Možen je tudi prevod firme v tuj jezik, pa se lahko uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku.
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Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski  razvoj in 
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije  

Vsako podjetje si tako lahko izbere dolgo in kratko ime, pri čemer veljajo posebna pravila za različne tipe družb:

· Samostojni podjetnik (s.p.)

Dolgo ime: Dejavnost, ime priimek, s.p. (npr. Podjetniško svetovanje, Vlasta Starc, s.p.)

Kratko ime: Ime, priimek, s.p. (npr. Vlasta Starc, s.p.)

Neobvezna uporaba dodatne sestavine: Dodatna sestavina, (dejavnost), ime, priimek, s. p. (npr. Horizont, podjetniško svetovanje, 

Vlasta Starc, s. p.)

· Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Dolgo ime: Obvezna dodatna sestavina, dejavnost, d.o.o. (npr. Horizont, podjetniško svetovanje, d.o.o.)

Kratko ime: Obvezna dodatna sestavina, d.o.o. (npr. Horizont, d.o.o.)

· Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)

Vsebovati mora priimek (pri fizičnih osebah) ali firmo (pri pravnih osebah) vsaj enega družbenika z navedbo, da je družbenikov več 

in oznako d.n.o. (npr. Podjetniško svetovanje Starc in ostali, d.n.o.)

· Delniška družba (d.d.)

Vsebovati mora obvezno dodatno sestavino, dejavnost in oznako d.d. (npr. Horizont, podjetniško svetovanje, d.d.).

· Komanditna družba (k.d.)

Vsebovati mora priimek (pri fizičnih osebah) ali firmo (pri pravnih osebah) vsaj enega komplementarja in oznako k.d. (npr. Starc, 

podjetniško svetovanje, k.d.).

Ker je firma podjetja vseskozi prisotna pri poslovanju podjetja, je njeni izbiri potrebno posveti dovolj časa. Upoštevati je potrebno, 

kdo bodo naši ciljni kupci, kje bo naš trg, na kakšen način se bomo promovirali. Najbolje je izbrati ime, ki je edinstveno ter že na prvi 

pogled sporoča, s čim se bo podjetje ukvarja ter pri ljudeh ne zbija negativnih občutkov in asociacij na zadeve, s katerimi naše 

poslovanje ni povezano.

Viri:

Zakon o gospodarskih družbah

https://sl.wikipedia.org/wiki/Firma

https://mladipodjetnik.si/

https://www.ajpes.si/

Vlasta Starc, Regionalni razvojni center Koper

svetovalka SPOT

SPOT svetovanje Obalno-kraška regija
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AACTA - Zavezništvo za čisti promet v regiji Alpe-Adria 

V mesecu novembru smo pričeli z aktivnostmi 

projekta AACTA - Zavezništvo za čisti promet 

Alpe-Adria (Alpe-Adria clean transport 

alliance), ki smo ga pridobili skozi program 

EUKI (The European Climate Initiative; 

Evropska podnebna pobuda je instrument 

projektnega financiranja nemškega ministrstva 

za okolje za spodbujanje podnebnega sodelovanja v okviru Evropske Unije za ublažitev emisij 

toplogrednih plinov. To počne s krepitvijo čezmejnega dialoga in sodelovanja ter izmenjavo znanja in 

izkušenj.) 

Cilj zavezništva za čisti promet Alpe-Adria je pripomoči lokalnim in regionalnim odločevalcem pri 

ustvarjanju in izvajanju učinkovitih načrtov za krepitev infrastrukture za elektrifikacijo cestnega 

prometa v regiji. 

Skozi nagovarjanje različnih vprašanj glede elektrifikacije v javnem 

in zasebnem cestnem prometu, vključno z urbanističnim 

načrtovanjem, financiranjem pilotnih ukrepov, zeleni javni nakup 

in zagotavljanje strokovne podlage za vključitev elektrifikacije 

prometa v širši sliki energetskega prehoda, projekt želi povečati 

sposobnost odločevalcev pri izvajanju učinkovitih načrtov za 

podnebne in energetske ukrepe na lokalni in regionalni ravni.  

Da bi dosegli želeno krepitev zmogljivosti, zlasti v manjših skupnostih z omejenimi sredstvi bomo v 

okviru projekta izvedli vrsto dogodkov, delavnic in vaj z zagotavljanjem materialov in orod ij za 

odločevalce, ki jim bodo ostala na razpolago ter jim pomagala pri pripravi dokumentov kot so SUMP, 

Trajnostno energetsko-podnebni načrt za občine (TEPN) oziroma SECAP ter organizaciji zelenih javnih 

nakupov. 

Več o projektu boste lahko našli na spletni strani Regionalnega Razvojnega centra Koper.  
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       Koper, 26.1.2021

RAZPIS ZA GARANCIJE IN POSOJILA IZ GARANCIJSKE SHEME ZA OBALNO-KRAŠKO 
REGIJO IN OBČINO ILIRSKA BISTRICA

Regionalni razvojni center Koper v Uradnem listu RS št. 173 z dne 27.11.2020 in na svoji spletni strani  ( https://www.rrc-kp.si/sl/za-
podjetnike/kreditiranje-podjetij.html ) objavil razpis za posojila in garancije, za podjetja s sedežem v Obalno-kraški regiji in Občini 
Ilirska Bistrica oz. podjetja, ki investirajo na tem območju (upravičenci), Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za leti 2020 
in 2021.

Upravičenci lahko iz Garancijske sheme pridobijo garancijo v višini do 80% odobrenega posojila in posojilo pod ugodnimi bančnimi 
pogoji za investicije, obratna sredstva in zaposlovanje. Maksimalna višina posojila za investicije znaša 120.000,00 eur, za obratna 
sredstva 30.000,00 eur in za novo delovno mesto 5.000,00 eur.

Razpis je namenjen: mikro, malim in srednje velikim podjetjem in podjetnikom, fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo, 
zavodom, zadrugam in socialnim podjetjem.

V razpisu sodeluje Delavska hranilnica d.d. Ljubljana. Obrestna mera za kredite znaša: 

6mesečni Euribor + 1,7%

Razpisanih bo 1.000.000 EUR sredstev, od tega po občinah:

 

OBČINA

 

RAZPIS RRC GS

 Ankaran

 

30.600,00

 Hrpelje-Kozina

 

5.000,00

 Ilirska Bistrica

 

9.000,00

 Izola

 

79.000,00

 
Koper

 

484.400,00

 

Piran
 

161.000,00
 

Sežana
 

226.000,00
 

OOZ Sežana  
5.000,00 

Za več informacij kontaktirajte Ireno Cergol na e-naslov: irena.cergol@rrc-kp.si ali na telefonsko številko 05/66 37 583
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KRAS BRKINI BIKES – SISTEM ZA IZPOSOJO ELEKTRIČNIH KOLES 

 

Regionalni razvojni center Koper je na Krasu in v Brkinih vzpostavil sistem za avtomatizirano 

izposojo električnih koles, ki je brezplačen za uporabo. Gre za sistem KRAS BRKINI BIKES s skupno 

petimi postajami in petindvajsetimi električnimi kolesi na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, 

Sežana in Komen. 

Sistem KRAS BRKINI BIKES je ena izmed pilotnih aktivnost projekta CROSSMOBY, program 

sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, katerega partner je tudi Regionalni razvojni 

center Koper, vodilni partner pa Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina.   

Sistem smo vzpostavili junija 2020 in do novembra zabeležili izjemno število izposoj. V hladnih 

mesecih bo sistem na zimovanju, tako da bo uporabnikom ponovno na razpolago spomladi 2021. 

Lokacije petih postaj bodo nespremenjene: Komen, na »placu«, OMV Komen 119a, Komen, Štanjel, 

avtobusna postaja, Štanjel 41, Štanjel, Sežana, pri Osnovni šoli Srečka Kosovela, Kosovelova ulica 6, 

Divača, parkirišče ob električni polnilnici, dostop iz ulice Trg 15. aprila 1b in Kozina, pri parku Žaga, 

Istrska ulica 19. 

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER

6 PODJETNIŠKI GLAS PRIMORSKE



REGIONALNI RAZVOJNI CENTER

NARAVNA

 

IN KULTURNA

 

DEDIŠČINA

 

ZAVAROVANIH OBMOČJIH

 

–

 

GONILO 
RAZVOJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA

 

 

V preteklem letu je CPP Piran pričel z izvajanjem projekta PRONACUL

 

(Interreg Adrion ). 
Projekt strmi k promociji in ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter podpira razvoj 
jadransko-jonskega območja

 

kot enotne turistične destinacije.

 

Glavni cilj

 

pa je izboljšati 
upravljanje naravne in kulturne dediščine za trajnostni razvoj turizma . Oblikovana skupna 

metodologijo bo preizkušalo 15  pilotnih območjih.

 

Pilotno območje v Obalno -kraški regiji bo Krajinski park Strunjan. Krajinski park Strunjan sta 
leta 1999 ustanovili občini Piran in Izola. Leta 2004, pa je Vlada RS, na podlagi Zakon o 
ohranjanju narave, z uredbo določila meje parka ter opredelila pripadajoče naravovarstvene, 

upravljavske in nadzorne režime.

  

Danes velja Krajinski park Strunjan za edino širše zavarovano območje v Sloveniji, katerega 

del je tudi morje in zajema najdaljši odsek naravne obale v Tržaškem zalivu.

 

Kulturna krajina z razpršenimi poselitvam i, podeželskimi živimi mejami in terasami , omogoča 
kakovostno sobivanje človeka in narave. Park zajema tri ožja zavarovana območja: Naravni 

rezervat Strunjan, Naravni rezervat Strunjan-Stjuža ter Naravni spomenik Pinijev drevored. 

 

Naravni rezervat Strunjan

 

Naravni rezervat S trunjan

 

obsega severno obrežje Strunjanskega polotoka z 200 metrskim 
pasom morja

 

in predstavlja največji sklenjen del ohranjene narave. Ponaša se z najvišjim 
flišnimi klifom

 

na Jadranu,

 

gre za 80 metrov visok

 

Strunjanski klif. Pod klifom se nahaja najlepši 
del slovenske obale

 

-

 

Mesečev zaliv, ki je pomemben

 

predvsem

 

zaradi podvodnih travnikov

 

in 

leščurjev.

 

Naravni rezervat Strunjan -

 

Stujuža

 

Stjuža, katere ime izvira iz italijanske besede »chiusa« (zaprta),

 

je edina morska laguna na 
slovenski obali. Pred več kot 200 leti, preden so med morjem in zalivom zgradili nasip, je bila 
Stjuža odprt zaliv, danes pa je laguna povezana z morjem le preko kanala.

 

Območje lagune je 
predvsem zaradi varovanja habitata za vodne ptice, pomemben del naravnega rezervata, ki je 

vključeno v omrežje Natura 2000.

 
 

Naravni spomenik Pinijev drevored

 

Pinijev drevored

 

se nahaja ob magistralni cesti, ko se peljemo

 

iz Izole proti Piranu in velja za 
najbolje ohranjen dvostranski drevored na območju Slovenije. 116 dreves je bilo zasajenih 
nekje med leti 1930 in 1940. Pinijev drevored ima glede na veljavno zakonodajo status 

naravnega spomenika in naravne vrednote.

 

Skozi strunjansko dolino, mimo solnih polj poteka tudi kolesarska pot imenovana Porečanka 
(Parenzana). Ime je dobila po ozkotirni železnici, ki je nekoč povezovala mesti Trst in Poreč. 
Tako, kot je bila nekdaj pomembna železnica, je danes pomembna kolesarska pot, tako za 
obiskovalce, kakor tudi za lokalne prebivalce. Kolesarska pot Parenzana je pomemben 
element turistične ponudbe obalnih mest. Predvsem v poletnem času, ko primanjkuje parkirnih 
površin, je prevoz s kolesom odlična ideja  za obisk krajinskega parka in ogled sosednjih 

beneških mest.   
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Regionalni razvojni center Koper vzpostavlja REGIONALNO SKRBNIŠTVO NA PODROČJU INTERNACIONALIZACIJE 

IN NEPOSREDNIH INVESTICIJ

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v sodelovanju z dvanajstimi Regionalnimi razvojnimi agencijami začela izvajati projekt 

Regionalnega skrbništva na področju internacionalizacije in tujih neposrednih investicij. "Zaznali smo, da je v Sloveniji ekosistem, 

ki skrbi za internacionalizacijo in tuje neposredne investicije precej nepovezan. Investicijske priložnosti, ki bi lahko bile zanimive 

tako za tuje kot tudi domače investitorje, so predstavljene pretežno nekakovostno, saj so podatki nepopolni in predvsem neažurni. 

Sistemska rešitev, ki bi omogočala identifikacijo investicijskih priložnosti, zajem relevantnih podatkov v centralno bazo in njihovo 

periodično ažuracijo, ne obstaja," je povedal Gorazd Orešek, vodja projekta na SPIRIT Slovenija. 

S projektom rešujemo problem trenutno zelo nepovezanega obstoječega INVEST okolja v Sloveniji. Podatki, ki že obstajajo, so 

pretežno nekvalitetni, nepopolni in predvsem neažurni. Sistemska rešitev, ki bi omogočala identifikacijo, popis in ažurnost želenih 

podatkov ne obstaja. Zato smo sestavili partnerstvo, ki bo znotraj projekta zagotavljalo ažurne podatke o investicijskih priložnostih, 

poslovnih conah in strukturi poslovnega okolja ter poskrbela za pretočnost informacij iz lokalnega/regionalnega nivoja na državni 

nivo in obratno. Sekundarni cilj projekta pa je dvig kompetenc s področja internacionalizacije ter tujih in domačih neposrednih 

investicij na regionalnem nivoju. Na podlagi podatkov, ki jih bomo v okviru projekta se bodo izvajale akcije in predlagali ukrepi ter 

strateške usmeritve za povečevanje realiziranih investicij, povečevanje delovnih mest ter izvozno orientiranih podjetij. Več o tem na 

portalu: https://investslovenia.spiritslovenia.eu/

SPIRIT SLOVENIJA in Regionalni razvojni center Koper želita tako, v Obalno-kraški razvojni regiji, pripomoči k dvigu kompetenc 

na področju internacionalizacije in tujih neposrednih investicij ter posledično povečati število realiziranih investicij, delovnih mest 

in izvozno orientiranih podjetij. 

Imate investicijski projekt za katerega iščete investitorja? Ste v okolju identificirali potencialne investicijske priložnosti, imate 

izdelan projekt oz. idejno zasnovo projekta in iščete (so)investitorja?.. kontaktirajte nas.

Regionalni skrbnik za Obalno-kraško regijo:

Regionalni razvojni center Koper: Irena Cergol, 05-6637 583, irena.cergol@rrc-kp.si
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PODJETNIŠTVO

STRATEGIJA POSLOVANJA V ČASU GLOBALNE 
KRIZE

Strategija 1: Izboljšajte svojo spletno prisotnost
O tem, da je spletna prodaja lahko rešilna bilka v času koronavirusa, 
smo že pisali. Ne pozabite pa tudi na to, da je učinkovito oblikovanje 
spletne prisotnosti na družbenih omrežjih toliko pomembnejša 
strategija. Podatki kažejo, da angažiranost na družabnih omrežjih v 
zadnjih mesecih močno narašča. Kupci so se namreč preselili na 
družbena omrežja, kjer opravijo večino svojih nakupov in 
komunikacije z najljubšimi blagovnimi znamkami. Po nekaterih 
podatkih naj bi v letu 2019 tržniki zapravili 92,9 milijarde ameriških 
dolarjev za spletno oglaševanje. 2020 bo ta številka dosegla 132,2 
milijarde dolarjev. Pomembna strategija poslovanja v času krize je tako 
prefinjeno spletno trženje vsebin, ki ga ne izvajajo le velika podjetja, 
temveč tudi miko, mala in srednja podjetja (MSD).

Ne pozabite pa tudi na širjenje pozitivnosti v kriznih časih, ki je 
pomembna strategija za povečevanje angažiranosti vaših kupcev.

Strategija 2: Gostite virtualni dogodek
Četudi je večina konferenc, srečanj in mrežnih dogodkov 
odpovedanih, organizacija virtualnega dogodka je pomembna 
strategija za ustvarjanje potencialnih strank. V trenutku, ko 
organizacija dogodkov v živo ni dovoljena, je čas, da postanete 
kreativni. Zlasti webinarji so postali aktualni med podjetji, ki želijo 
pospešiti iskanje novih kupcev, saj je tovrstna strategija poslovanja 
cenovno ugodna.

Organizacija virtualnega dogodka je obetavna strategija, s katero 
pokažete strankam vrednost vašega podjetja. Spletni webinarji so 
odlična priložnost, da predstavite svojo blagovno znamko. So čudežen 
kanal, s pomočjo katerega lahko ustvarite vroče zanimanje za vaše 
storitve ali blago. Ne pozabite na to, da lahko virtualni dogodek gostite 
tudi preko družbenih omrežij povsem brezplačno. Na webinar se 
predčasno pripravite. Izdelajte tudi spletno anketo, s katero boste 
poizvedeli, kaj je kupcem všeč in kaj ne. Ne pozabite posneti svojega 
webinarja in ga deliti med vsemi, ki se ga zaradi takšnih in drugačnih 
razlogov v živo niso uspeli udeležiti.

Vir: www.data.si

St ra tegi ja  gra jenja  sple tne  
p r i s o t n o s t i  j e  g l a v n i  v i r  
potencialnih strank v času, ko vam 
ukrepi onemogočajo ustaljeno 
poslovanje. Takšna strategija 
v k l j u č u j e  p r e d v s e m  
a n g a ž i r a n o s t ,  m e r j e n j e  
u s p e š n o s t i ,  i z b o l j š e v a n j e  
uporabniške izkušnje. 

ČAKANJE NA DELO OD DOMA

Čakanje na delo doma po PKP7 prinaša novost glede na predhodne 
interventne zakone, ki so določali ta ukrep. Čakanje na delo doma po 
novem zakonu določa, da podatkov, ali ima delodajalec poravnane vse 
davčne obveznosti, ne bo več preverjal Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje (ZRSZ). Ta odgovornost se je s PKP7 prenesla na 
delodajalca.

Čakanje na delo doma: kako so po novem urejene izjave?
Predhodni interventni ukrepi, kot je na primer PKP6, so določali, da za 
potrebe izplačevanja povračil nadomestil plače in izvajanja nadzora, 
ZRSZ pridobiva podatke od Finančne uprave Republike Slovenije 
(FURS). Če je ZRSZ torej ugotovil, da ima delodajalec na dan vložitve 
vloge neplačane zapadle obveznosti, je vlogo delodajalca zavrnil. Po 
novem mora izjavo priskrbeti delodajalec, ki s podpisano izjavo 
garantira, da ima poravnane vse davčne obveznosti. Namen uvedbe te 
spremembe je hitrejša obravnava vlog za čakanje na delo doma.

Čakanje na delo doma: kaj izjava potrjuje?
Čakanje na delo doma po PKP7 v svojih določbah določa, da bo 
delodajalec s podpisom izjave:

z izjavil, da ima na dan vložitve vloge plačane vse zapadle 
obveznosti,
z izjavil, da ima izpolnjene obveznostih iz naslova predložitve vseh 
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za 
obdobje zadnjih petih let,
z izjavil, da je zaposlenim na dan vložitve vloge poravnal vsa 
nadomestila plače.

Gre za obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo. 
Na podlagi te podpisane izjave bo za resničnost teh izjav delodajalec 
kazensko in materialno odgovarjal. 

Kakšne posledice lahko doletijo delodajalca, ki uveljavlja ukrep 
čakanje na delo doma, a nima poravnanih vseh davčnih 
obveznosti?
Takšna podpisana izjava delodajalca se bo smatrala za lažno. V tem 
primeru bo moral delodajalec vsa prejeta sredstva v celoti vrniti.

Kakšna je višina povračila izplačanega nadomestila plače za 
čakanje na delo od doma?
Čakanje na delo doma po PKP7 in določila vezana na izplačilo 
nadomestila plače ostajajo enaka, kot so določena po petem 
interventnem zakonu (PKP5).

Pogoji, ki jih mora delodajalec izpolnjevati, da uveljavlja čakanje 
na delo doma?
Čakanje na delo doma po PKP7 in določila vezana na izpolnjevanje 
pogojev ostajajo enaka, kot so določena v PKP5.

Vir: www.data.si 

ODSOTNOST Z DELA ZARADI NUJNEGA 
VARSTVA OTROKA

Odsotnost z dela zaradi nujnega varstva otroka poraja mnogotera 
vprašanja med starši. Ti se sprašujejo, na podlagi česa bodo doma s 
šolarji. 
Odsotnost z dela je lahko tudi dopust
Kakšne so pravice delavca do odsotnosti z dela zaradi obveznosti 
varstva otroka v primerih nemožnosti obiskovanja šole? Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve (MIZŠ) odgovarja: "delavcu, pri 
katerem je podana višja sila, zaradi katere ne more opravljati dela, v 
obdobju, dokler so izpolnjeni vsi elementi višje sile (dokler je višja sila 
podana) na podlagi ZZUOOP, je opravičena odsotnost z dela. Višja sila 
daje delavcu tudi pravico do nadomestila za odsotnost v višini 80 
odstotkov osnove."

Odsotnost z dela zaradi nujnega varstva otroka je lahko tudi dopust. 
-Delavec in delodajalec bi se lahko dogovorila o izrabi letnega dopusta, 
a enostransko odrejanje ni v dopustno.“

Obveznosti delodajalca in delavca
z Odsotnost z dela zaradi nujnega varstva otrok mora delavec 
najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga o vseh 
okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, sporočiti delodajalcu.
z Delodajalec v postopku uveljavljanja povračila nadomestila 
plače, ko delavec ne more opravljati dela, ker koristi odsotnost z dela 
zaradi nujnega varstva, mora vlogi priložiti tudi izjavo delavca o 
obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Vir: www.data.si
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KAKO PRIJAVITI ODPRTJE/ZAPRTJE RAČUNA 
V TUJINI NA FURS 

Plačilne račune odprte v tujini morate prijaviti FURS-u v osmih dneh 
od odprtja, prav tako je treba sporočiti njihovo zaprtje. 

Na voljo imate dve možnosti:

z izpolnjen obrazec DR-02 lahko oddate po pošti ali osebno na 
kateremkoli finančnem uradu (razen Posebnem finančnem uradu in 
Generalnem finančnem uradu),
z obrazec DR-Račun izpolnite in podpišete elektronsko v e-Davkih.

Postopek elektronske prijave odprja/zaprtja računa v tujini na 
FURS: 

Elektronski DR-Račun obrazec je dostopen na tej povezavi - spodaj, pri 
"Prijava tujih računov (DR-Račun)" kliknite na "Elektronska oddaja".
Preusmerjeni boste na spletni portav FURS e-Davki, za uporabo 
potrebujete digitalno potridilo. Izberite "Zastopanje sebe kot fizične 
osebe", če račun, ki ga prijavljate/odjavljate uporabljate kot fizična 
oseba. Preusmerjen boste na obrazec "Prijava za vpis podatkov v 
davčni register o računih odprtih zunaj Republike Slovenije". V 
razdelku "Računi v tujini" opravite odjavo in/ali prijavo računa. Za 
odjavo računa v tujini: obkljukajte polje "Zaprtje računa" in vpišite 
datum zaprtja. Spodaj kliknite "Potrdi". Za prijavo računa v tujini: 
Kliknite na "Dodaj račun" in vnesite podatke o računu: številka 
(IBAN), naziv banke ali hranilnice, Swift/BIC ter datum odprtja 
računa. Obkljukajte, če boste račun uporabljali tudi za opravljanje 
dejavnosti. Na dnu strani dodajte datoteko - dokazilo o odprtju računa, 
na primer fotografijo bančne kartice ali pogodbo o odprtju: kliknite na 
"Izberi datoteko" in jo izberite, nato kliknite "Prenesi datoteko 
priloge". Za zaključek kliknite "Oddaj vlogo". Oddano vlogo 
(zaprtje/odprtje) morate še podpisati - vnesite kodo, ki se izpiše na 
ekranu in klinite "Podpis". Če tega v preteklosti niste storili, boste za 
podpis morali najprej namestiti novo komponento za podpis na 
eDavkih.

V www.zps.siir. 

ŠTUDIJSKI DOPUST

Izobraževanje delavcev in pravica do odsotnosti z dela zaradi 
izobraževanja je urejena v 170. in 171. členu Zakona o delovnih 
razmerjih (ZDR-1).

Zakon določa, da ima pravico do odsotnosti z dela zaradi priprave 
oziroma opravljanja izpitov delavec v naslednjih primerih:
• če se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v skladu z določbami 
170. člena ZDR-1, torej ga je napotil na izobraževanje delodajalec,
• če se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v lastnem interesu. 
Neposredno na podlagi zakona ima delavec pravico do odsotnosti z 
dela zaradi priprave oziroma opravljanja izpita, in sicer ob dnevih, ko 
prvič opravlja izpit. Ta pravica pripada delavcu ne glede na to, ali se 
izobražuje v lastnem interesu ali èe se izobražuje v interesu 
delodajalca.

Razlika je le v tem, da je ta odsotnost plačana, če se izobražuje delavec 
v interesu delodajalca. Če se izobražuje v lastnem interesu, pa je taka 
odsotnost z dela neplačana. Za pravilno razlago je treba upoštevati tudi 
kolektivne pogodbe.

Primer odločbe o dopustu

Primer odločbe:
Odločba o odmeri letnega dopusta za leto
Na podlagi 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 
21/2013) izdajam naslednji sklep: 
Delavcu [ime in priimek], stanujočemu [kraj bivanja] roj. [datum 
rojstva] zaposlenemu na delovnem mestu [naziv delovnega mesta] se 
za leto [letnica] odmeri letni dopust v trajanju [število] delovnih dni

osnovni dopust (minimalni dopust) 20 dni
za delovno dobo* 2 dni
za otroke, ki še niso dopolnili 15 let 1 dan
Izmensko delo* 2
Skupaj dni za leto 23 dni

* Dodatni dnevi dopusta so predvideni v kolektivnih pogodbah ali
drugih aktih, in so tukaj prikazani zgolj kot primer. 

Vir: www.minimax.si 

INTELEKTUALNA LASTNINA: ZAŠČITITE JO Z 
NEPOVRATNIMI SREDSTVI EU

Intelektualna lastnina je pomembna za razvoj malih in srednjih 
podjetij. Letos lahko koristite nepovratna sredstva Evropske unije 
(EU), s katerimi bo vaša intelektualna lastnina zaščitena! Kako 
pridobite sredstva? Slovenski podjetniški sklad (SPS) je oznanil, da 
je vzpostavljen sklad nepovratnih sredstev v višini 20 milijonov evrov. 
Nov sklad se izvaja v okviru programa »Ideas Powered for Business« 
pri Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in je del akcijskega 
načrta Evropske komisije, katere glavni cilj je intelektualna lastnina.

Kdo bo lahko koristil sredstva vavčerja »intelektualna lastnina in 
njena zaščita«?
Sredstva, s katerimi se bo zaščitila intelektualna lastnina, bodo malim 
in srednjim podjetjem podeljena po načelu vavčerja. Gre za definicijo 
podjetij po EU priporočilih, kar pomeni, da so sredstva namenjena 
podjetjem,

z ki imajo do 50 zaposlenih,
z do vključno 50 milijonov evrov prometa oziroma
z do vključno 43 milijonov evrov bilančne vrednosti.

Intelektualna lastnina je pravica, ki je s temi nepovratnimi sredstvi 
lažje dostopna za mala in srednja podjetja!

Sredstva vavčerja »intelektualna lastnina« naj bi pokrivala

z predhodni pregled pravic intelektualne lastnine (IP scan), ki se 
izvaja le v nekaterih državah EU,
z ali osnovne pristojbine za prijavo znamk in modelov pri uradu za 
intelektualno lastnino v kateri koli državi članici EU, Uradu Beneluksa 
za intelektualno lastnino in/ali EUIPO

Intelektualna lastnina in njena zaščita: v kakšni meri je zaščita 
financirana?
Prva storitev je financirana do 75 % stroškov storitve v sodelujočih 
državah, druga pa do 50 % osnovne prijavne pristojbine. Posamezni 
upravičenec lahko koristi povračilo stroškov do 1.500 evrov in to hkrati 
le za eno od dveh omenjenih postopkov. Če za eno storitev zaprosi 
upravičenec v enem časovnem obdobju, lahko za drugo storitev zaprosi 
v naslednjem obdobju. Do sredstev niso upravičeni tisti prosilci, ki so 
za navedene storitve že pridobili nacionalna ali evropska finančna 
sredstva. Sredstva so na voljo od 11. januarja 2021. Vloge se bodo 
zbirale v petih časovnih okvirih tekom leta – roki za oddajo bodo konec 
januarja, marca, maja, julija in septembra.

Na voljo bo 20 milijonov sredstev, ki jih bodo lahko porabila majhna in 
srednja podjetja s sedežem v EU. Podeljena bodo po sistemu »kdor prej 
pride, prej melje«. Prijavite se lahko na spletni strani Urada EU za 
intelektualno lastnino.

Vir: www.data.si
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JAVNE OBJAVE LOKALNIH SKUPNOSTI

MESTNA OBČINA KOPER

Javni natečaj za izbor Županovega oljčnega olja Mestne občine 
Koper za leto 2021

Rok prijave: 5. 2. 2021 
Predmet javnega natečaja je izbor Županovega oljčnega olja Mestne 
občine Koper za leto 2021.
Sodelujoči morajo prijavnico skupaj z vsemi prilogami in vzorci na 
Mestno občino Koper dostaviti najkasneje do petka, 5. februarja 2021, 
do 12. ure.

Upoštevane bodo popolne prijave (prijavnica, priloge in vzorci olja), ki 
bodo prispele pravočasno. Prijave morajo sodelujoči oddati z oznako 
"Županovo oljčno olje 2021". Dodatne informacije so na voljo na 
Turistični organizaciji Koper, tel. 05 6646 337.

Vir: www.koper.si

Javni natečaj za izbor Županovega vina Mestne občine Koper za 
leto 2021

Rok prijave: 5. 2. 2021 
Županovega vina Mestne občine Koper za leto 2021.
Sodelujoči morajo prijavnico skupaj z vsemi prilogami in vzorci na 
Mestno občino Koper dostaviti najkasneje do petka, 5. februarja 
2021, do 12. ure.

Upoštevane bodo popolne prijave (prijavnica, priloge in vzorci vina), 
ki bodo prispele pravočasno. Prijave morajo sodelujoči oddati z oznako 
»Županovo vino 2021«. Dodatne informacije so na voljo na Turistični 
organizaciji Koper, tel. 05 6646 330.

Vir: www.koper.si

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Mestna občina Nova Gorica obvešča, da so bili v Uradnem listu 
Republike Slovenije objavljeni naslednji javni razpisi:

· Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s 
področja socialnih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica 
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 2/20), rok za oddajo prijave je 
do 31. 1. 2020 do 12. ure, 

· Javni razpis za sofinanciranje programov na področju 
tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 2/20), rok za oddajo prijave je do 31. 1. 
2020 do 10. ure,

· Javni razpis za sofinanciranje programov s področja 
zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020 
(Uradni list RS, št. 2/20), rok za oddajo prijave je do 31. 1. 
2020 do 10. ure,

· Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni 
občini Nova Gorica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 2/20), rok 
za oddajo prijave je do 31. 1. 2020 do 10. ure,

· Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na 
področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini 
Nova Gorica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20), rok za 
oddajo prijave je do 18. 2. 2020 do 10. ure in

· Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih 
organizacij v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 4/20), rok za oddajo prijave je do 24. 2. 
2020 do 12. ure.

Več informacij in celotno razpisno dokumentacijo dobite na spletni 
strani Mestne občine Nova Gorica: , pod rubriko www.nova-gorica.si
javni razpisi. 

Vir: www.nova-gorica.si

OBČINA AJDOVŠČINA

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa 
v občini Ajdovščina za leto 2021

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 
21/2018-ZNOrg), 7. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa 
športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 70/2019) ter Letnega 
programa športa v občini Ajdovščina za leto 2021, Občina Ajdovščina, 
Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina objavlja Javni razpis za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina 
za leto 2021. 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.
2. Predmet javnega razpisa
Občina Ajdovščina bo v letu 2021 sofinancirala naslednje športne 
programe in področja športa:
a) Športni programi
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
Športna vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami:
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport:
-       programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport.
Kakovostni šport:
-       programi na področju kakovostnega športa.
Vrhunski šport:
-       programi na področju vrhunskega športa.
Šport invalidov:
-       celoletni športni programi invalidov;
Športna rekreacija:
-       celoletni ciljni športno rekreativni programi. 
Šport starejših:
-       skupinska gibalna vadba starejših.
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami se vrednoti v 
okviru programov Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine. 
b) Razvojne dejavnosti v športu
Izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
c) Organiziranost v športu
Delovanje športnih zvez.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci LpŠ:
-   športna društva in športne zveze, -   zavodi, samostojni podjetniki 
posamezniki in druge pravne osebe, registrirani za opravljanje 
dejavnosti v športu, -   ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 
namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, -   
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne 
programe, -   zasebni športni delavci.
Rok za oddajo vloge: 15.2.2021

Vir: www.ajdovscina.si

OBČINA  IZOLA

Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov za otroke in 
mladostnike v občini Izola za leto 2021

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o Proračunu Občine Izola za leto 
2021 (Uradne objave Občine Izola, št. 25/20) in Sklepa o izvedbi 
javnega poziva za sofinanciranje preventivnih programov za otroke in 
mladostnike v občini Izola za leto 2021, št. 410-9/2021-1, Občina Izola 
objavlja Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov za 
otroke in mladostnike v občini Izola za leto 2021.

Razpisni rok se zaključi 3. februarja 2021.

Vir: ww.izola.si
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KLJUČNO  ZA POTROŠNIKE

Številne blagovne znamke se zavedajo, da je èedalje pomembnejše, 
da kupcem ponudijo nekaj več. Predstavitev izdelkov, priložnost, da 
jih v trgovini tudi preizkusijo, morda pa le to, da v trgovini poklepetajo 
s strokovnjakom, ki jim pomaga izbrati pravi izdelek, in popijejo 
kavico. Ta dodana vrednost polepša kupčevo izkušnjo, zaradi nje mu 
blagovna znamka ostane v lepšem spominu, v trgovino pa se še večkrat 
vrne.

BOLJ POMEMBNO JE IZKUSITI, KOT PA IMETI
Bryson W. Thornton iz družbe Philip Morris International, pravi, da ni 
presenetljivo, da se navade potrošnikov spreminjajo, zlasti, če 
upoštevamo trenutno globalno okolje in edinstvene izzive tega leta – da 
je osebna interakcija omejena in vzpostavljamo nov koncept »časa 
doma«.  »Potrošniki so rutino postavili na glavo in se prilagodili na 
»novo normalnost«, razvijajo pa se tudi njihove vrednote in s tem 
pričakovanja. Od blagovnih znamk, ki jih kupijo, zahtevajo več, saj 
pravijo, da z odločitvijo o nakupu delijo prepričanja in vrednote 
blagovnih znamk. To vpliva na strategijo blagovne znamke, vključno s 
pristopom k trgovini na drobno. Blagovne znamke, ki želijo uspeti, 
morajo ostati osredotočene na prilagajanje spremembam in 
željam svojih potrošnikov. Zdaj bolj kot kdaj koli prej velja, da je 
bolj pomembno izkusiti, kot pa imeti. Z aktiviranjem maloprodajnih 
kanalov na načine, ki se osredotočajo na zagotavljanje izkušenj, 
blagovne znamke svoje stranke pritegnejo v zapomnljive trenutke, kjer 
je bolj pomemben čustven učinek kot zgolj transakcijski proces nakupa 
izdelka. Izkušnja ustvari zgodbo, ki si jo bodo potrošniki vedno 
zapomnili, zgodbe pa bodo z veseljem delili med seboj,« je prepričan.

VSE VEČJI VPLIV DIGITALNEGA
Naši sogovorniki se strinjajo, da je (kot na večini področij) tudi na 
področju trgovine vpliv digitalnega vedno večji. »Edinstveni izzivi 
letošnjega leta so mnoge blagovne znamke prisilili k hitremu širjenju 
digitalnih operacij, uvedbo elektronskega poslovanja ter druge 
večkanalne storitve, kot so brezstično plačevanje, virtualna 
posvetovanja in dostava na dom. E-CRM oziroma elektronsko 
upravljanje odnosov s strankami, ki je bilo nekoč namenjeno skoraj 
izključno širjenju novic o izdelku, blagovni znamki in aktivnostih, je 
zdaj priložnost za deljenje praktičnih nasvetov za pomoč potrošnikom, 
vzpostavitev pomembnosti v njihovi novi realnosti in povezovanje z 
blagovno znamko tako na funkcionalen kot tudi čustven način,« meni 
Bryson W. Thornton.

KLJUČNO VODILO JE INTEGRACIJA VSEH KANALOV
Da gredo trenutni trendi opremljanja prodajnih mest v smeri 
povezovanja digitalnega sveta s fizičnim okoljem (v njihovem primeru 
s Telekomovimi centri), pravi tudi Aleš Srebot. Pri tem so usmerjeni k 
brezšivni nakupni izkušnji in dodajanju izkustvenih elementov v 
trgovino. »Vrhunsko uporabniško izkušnjo gradimo na različnih 
formatih trgovin, ki imajo jasno določene standarde in ponudbo 
vrednosti. Slednja je skupaj z modularnimi predstavitvenimi oddelki v 
fizični trgovini izredno pomembna za vrhunsko uporabniško izkušnjo, 
kar vodi do večjega zadovoljstva in zvestobe uporabnikov. Pri tem je 
pri razvoju prodajnih mest naše ključno vodilo integracija vseh 
kanalov,« pravi.

FIZIČNE TRGOVINE POSTAJAJO RAZSTAVNI PROSTORI
V A1 Slovenija se vse bolj usmerjajo v digitalizacijo poslovanja z 
uporabo novih tehnologij, kot so LCD-zasloni in tablice za 
informiranje strank, elektronsko podpisovanje, vpeljava elektronskih 
cenovk in ostalo. Pri vizualni podobi trgovin pa je poudarek na 
minimalizmu, ki postavlja v ospredje predstavitev izdelkov in storitev 
z osredotočenostjo na odlično uporabniško izkušnjo. »Poleg digitalne 
izkušnje ne smemo pozabiti niti na mehkejše prijeme, ki imajo prav 
tako pomembno vlogo pri nakupni izkušnji, kot so odprt prostor z 
občutkom topline in domačnosti, prijaznost osebja, možnost izbire 
toplega napitka, testiranja izdelka pred nakupom in drugo. Zlasti zaradi 
vse večje osredotočenosti na spletno prodajo, ki jo je trenutna situacija 
s covidom-19 še dodatno okrepila, fizične trgovine hkrati postajajo

tako imenovani »showroomi«, torej razstavni prostori, ki omogočajo 
uporabnikom, da si pred nakupom lahko izdelek ogledajo, ga 
preizkusijo, predvsem pa pridobijo preprosto, hitro in personalizirano 
izkušnjo na enem mestu,« pravijo.

»PREDNOST DAJEMO POZITIVNEMU VTISU IN NE 
PRODAJI«
Za ustvarjanje povsem nove kategorije inovacij – podprte s portfeljem 
vodilnih blagovnih znamk in izdelkov – z možnostjo, da pozitivno 
vplivajo na življenje potrošnikov in preoblikujejo prihodnost javnega 
zdravja, so se odločili tudi v podjetju Philip Morris International, kjer 
menijo, da je to storilo le malo drugih podjetij. »Ustvariti in ohraniti 
ikonične, vodilne blagovne znamke v kategoriji med drugim zahteva 
osredotočenost na zagotavljanje najboljše izkušnje in vključevanje 
potrošnikov po vseh kanalih; to seveda vključuje osebno interakcijo s 
potrošnikom in tudi interakcijo v trgovini. Pri izkušnji v trgovini je naš 
cilj zagotoviti pristno in personalizirano izkušnjo, da se prepričamo, da 
so obravnavane potrebe vsakega odraslega potrošnika in da so njihove 
izkušnje v naših trgovinah prijetne in nepozabne. Osredotočamo se na 
izkustveno maloprodajo, kjer ustvarjamo vključujočo izkušnjo za naše 
stranke, pri tem pa dajemo prednost pozitivnemu vtisu in ne prodaji. Ne 
samo, da nam bo to omogočilo, da bomo bolje služili potrebam naših 
potrošnikov, imeli bomo tudi več možnosti za sodelovanje, 
prilagajanje in ne nazadnje pomenljivo povezavo,« meni Thornton.

Hkrati poudari še eno vrednoto, na katero stavijo, in sicer okoljsko 
trajnost: »Potrošniki želijo, da so podjetja in blagovne znamke 
verodostojni v zvezi z aktualnimi problematikami in ena od vodilnih je 
okoljska trajnost. Trajnost v povezavi s potrošniškim blagom je 
pomembna prav zaradi ukrepov, ki jih lahko uvedemo in tako 
prispevamo k spremembi – s čistejšo, odgovorno proizvodnjo, manj 
odpadki in večjo krožnostjo. Potrošnja je zelo konkurenčno področje in 
potrošniki so vedno bolj zavedni, želijo kupovati »s svojimi 
vrednotami«. Zato je bistvenega pomena, da podjetja iskreno živijo 
svojo trajnost in ostale zaveze blagovnih znamk, gradijo na 
transparentnosti in zaupanju potrošnikov. Blagovne znamke, ki so 
vodilne v trajnosti in drugih pomembnih družbenih temah, ne bodo 
nagrajene le z zvestobo potrošnikov, temveč lahko izstopajo tudi kot 
vodilne v namenu in prispevajo h gradnji boljše prihodnosti.«

NAKUP JE LAHKO ČUSTVEN ALI RAZUMSKI
V A1 Slovenija se zavedajo, da na nakupno izkušnjo posameznika 
vpliva več dejavnikov hkrati, a dobro počutje nedvomno pri tem igra 
pomembno vlogo: »Za nakup se lahko odločamo razumsko ali 
čustveno. Pri slednjem sta pomembna personaliziran pristop in 
reševanje kompleksnih potreb. Pomembni sta strokovnost in prijaznost 
prodajnega osebja, da prodajalec uporabniku prisluhne, prepozna 
njegove težave in poišče ustrezno rešitev. Pri razumskem nakupu pa 
smo veliko bolj osredotočeni na znesek in prihranke; gre za pristop, ki 
je bolj podoben matematični enačbi. Ne glede na način odločanja pa je 
občutek in vtis, ki ga dobi posameznik na prodajnem mestu, tisto, kar 
vpliva na končno odločitev. Pri nas vemo, kako pomembno je, da se 
uporabnik na prodajnem mestu počuti sproščeno, dobrodošlo, 
pozitivno in se v miru odloča glede izbire. Predvsem pa razumemo 
pomembnost osebnega pristopa in informiranosti, zato velik poudarek 
dajemo znanju in strokovnosti prodajnega osebja.«

Podobno razmišljajo tudi v Telekomu Slovenije: »Naša prodajna mesta 
so obraz blagovne znamke, tako da mora prav vsako odražati vrednote 
znamke in zagotavljati temu primerno vrhunsko uporabniško izkušnjo. 
Skladno s tem smo se lotili temeljite prenove in predvsem enotne 
podobe tako Telekomovih centrov kot prodajnih mest naših 
pooblaščenih prodajalcev. Pri komunikacijskih storitvah, pa tudi 
nakupu naprav, nakup ponavadi ni impulziven, zato je pomembno, da 
na prodajnem mestu z uporabnikom vzpostavimo odnos in ustvarimo 
okolje, ki temelji na zaupanju. Zadovoljstvo uporabnikov nenehno 
merimo s pomočjo indeksa Net Promoter Score, ki nam tudi pokaže, da 
prodajna mesta odlično izpolnjujejo svoje poslanstvo,« so zadovoljni.

Vir: www.marketingmagazin.si
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ZAKONODAJA

MRAZ NA DELOVNEM  MESTU

Vas na delovnem mestu zebe? Ko se pozimi soočamo z nizkimi 
temperaturami, morajo delodajalci in delavci vedeti, da obstajajo 
omejitve, glede dovoljenih temperatur na delovnem mestu. 

Temperatura v delovnem prostoru 
Maksimalno in minimalno temperaturo ureja Zakon o varnosti in 
zdravju pri delu, točne vrednosti temperature pa Pravilnik o zahtevah 
za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. 
Temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom mora 
ustrezati fiziološkim potrebam delavcev, glede na naravo dela in 
fizične obremenitve delavcev pri delu. 

Prav tako mora delodajalec zagotoviti: 
· da so stenska in strešna okna ter steklene pregrade izvedene 

in opremljene tako, da na delovna mesta prepuščajo le 
tolikšno količino sončnih žarkov, ki ne poslabša toplotnega 
okolja v delovnih prostorih,

· da delavci na delovnem mestu niso izpostavljeni 
neposrednim toplotnim vplivom ogrevalnih naprav,

· da okolico delovnih mest, ki so pod močnim toplotnim 
učinkom naprav ali tehnoloških postopkov, zavaruje pred 
tem učinkom. 

Kakšna je minimalna temperatura v delovnem prostoru? 
Najnižje dopustne temperature, katere bi moral zagotavljati 
delodajalec v delovnem prostorih,  ne določa. Določa pa, da Pravilnik
se pri zagotavljanju ustrezne temperature zraka v delovnih prostorih 
upoštevajo standardi za toplotno udobje. Po teh standardih, bi tako bila 
najnižja sprejemljiva temperatura za delo v pisarni 20 °C, priporočljiva 
pa 22 °C.

Predpisana temperatura zraka v pomožnih prostorih v času 
kurilne sezone: 

· Garderoba - 21 °C
· Kopalnica - 24 °C

· Umivalnica - 21 °C
· Stranišče - 18 °C

· Soba za počitek - 21 °C
· Soba za dežurstvo - 21 °C

· Prostor za prvo pomoč - 21 °C
· Prostor za noseče in doječe matere - 24 °C

· Prostor za občasno ogrevanje delavcev - 21 °C
· Prostor za sušenje, čiščenje in razkuževanje osebne 

varovalne opreme - 21 °C

Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti nižja od 19 °C.
Če delavec opravlja lažja fizična dela na prostem na stalnem delovnem 
mestu, mora delodajalec med 1. novembrom in 31. marcem omogočiti 
občasno obiskovanje ogrevanega prostora v primeru, če zunanja 
temperatura zraka pade pod +16 °C. To ne velja za delovna mesta na 
začasnih in premičnih gradbiščih (to natančneje ureja Uredba o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih). Delodajalec na gradbišču mora zagotoviti prostor za 
ogrevanje delavcev, v katerem mora biti temperatura v obdobju med 
15. oktobrom in 30. aprilom vsaj 20 °C. Kolektivna pogodba gradbenih 
dejavnosti dodatno opredeljuje da se delo normalno izvaja do 
temperature 8 stopinj C, pri nižjih temperaturah se izvajajo dela samo s 
pogojem, da so delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi varovalnimi 
sredstvi. Za delo pri nižjih temperaturah je treba poskrbeti tudi za tople 
napitke.
 
Kaj delavec lahko stori, če je temperatura v delovnem prostoru 
neustrezna? 
Vsekakor je prvi priporočljiv korak, da se delavec obrne na svojega 
delodajalca, ter ga opozori. Delavec ima pravico odkloniti delo, ko mu 
grozi neposredna nevarnost zaživljenje in zdravje, ker niso bili s strani 
delodajalca i zvedeni predpisani varnostni ukrepi, ter zahtevati, da se 
nevarnost odpravi.  Ta določba se in odklonitev dela se presoja ob 
vsakem posameznem primeru posebej. Če delodajalec ne želi 
zagotoviti ustreznih pogojev, pa lahko delavec poda prijavo na pristojni 
inšpektorat za delo.

 Vir: www.informiran.si

Izjema so hladilnice, kjer se 
upošteva kriterije za delo v mrazu. 
Za izpolnjevanje teh zahtev mora 
delodajalec upoštevati določila 
slovenskih standardov za toplotno 
udobje. 

TO JE NOVA VIŠINA MINIMALNE PLAČE

Nova višina minimalne plače je bila določena na podlagi izračuna 
košarice minimalnih življenjskih stroškov, ki je bil opravljen leta 2017. 
Sindikati opozarjajo, da se torej niso upoštevale podražitve, ki so se 
zgodile od leta 2017 do sedaj. Direktor Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije pa je izrazil zadovoljstvo, da se je minister odločil za 
najmanjši možen dvig, kot ga omogoča zakon. Pričakuje, da bo država 
uresničila napoved o subvencioniranju dviga minimalne plače. 
Minister za delo Janez Cigler Kralj namerava novo višino minimalne 
plače določiti pri 1024,24 evra bruto, kar v neto znesku predstavlja 120 
odstotkov minimalnih življenjskih stroškov, je napovedal na današnji 
novinarski konferenci. Država namerava delodajalcem dvig sicer 
subvencionirati.

Izračun
Z januarjem se mora skladno z zakonom o minimalni plači iz leta 2018 
za izračun minimalne plače uporabljati nova formula, na podlagi katere 
mora neto minimalna plača za najmanj 20 in največ 40 odstotkov 
presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Ti od leta 2017, ko 
je bil pripravljen zadnji izračun košarice minimalnih življenjskih 
stroškov, za samsko osebo znašajo 613 evrov. Po izračunu na podlagi 
tega zneska bi nova neto višina minimalne plače znašala približno 736 
evrov. Zakon o socialno varstvenih prejemkih posodobitev zneska 
košarice minimalnih stroškov predvideva leta 2023.

Zakon o minimalni plači določa, da konkretno višino minimalne plače 
v bruto znesku za posamezno leto po predhodnem posvetovanju s 
socialnimi partnerji določi minister, pristojen za delo. Država (oz. 
davkoplačevalci) bo subvencionirala dvig minimalne plače, saj 
delodajalci tega stroška ne zmorejo.

Delodajalcem, od katerih je že nekaj časa slišati opozorila, da mnoga 
podjetja zvišanja minimalne plače ne bodo prenesla, namerava država 
dvig minimalne plače sicer subvencionirati. Kot je pojasnil minister, 
bodo v predlog osmega protikoronskega zakona vključili ukrep, s 
katerim bi najnižjo osnovo za socialne prispevke znižali s 60 odstotkov 
povprečne plače na višino minimalne plače.

S tem naj bi država delodajalcem prevzela okoli 40 odstotkov bremena 
dviga minimalne plače. Ukrep bi veljal do konca junija z možnostjo 
podaljšanja za dodatnih šest mesecev.

Vir: www.cekin.si

PODJETNIŠKI GLAS PRIMORSKE 13



KORISTNE INFORMACIJE

GREEN NCAP 2020: ISKANJE NAJBOLJ 
ZELENEGA AVTOMOBILA

Potem ko je konzorcij Euro NCAP postavil standarde za varnost vozil, 
je podobno pot začel še Green NCAP na področju okoljske zasnove 
avtomobilov.

Glavni cilj je spodbuditi avtomobilske tovarne, da razvijajo 
avtomobile, ki so boljši od najnižjih zakonodajnih zahtev, hkrati pa 
ozaveščenim potrošnikom ponuditi možnost, da izberejo avtomobile, 
ki po različnih merilih manj negativno vplivajo na okolje. Na zaèetku 
lanskega leta smo poroèali o pilotnih preizkusih, konec novembra pa so 
predstavili rezultate prve redne serije preizkusov.

Vir: www.zps.si

STE ŽRTEV MOBINGA NA DELOVNEM 
MESTU? UREPAJTE!

Že dlje časa na vašem delovnem mestu doživljate verbalno ali 
psihološko nasilje? Se počutite družbeno osamljeni, vaši sodelavci ali 
nadrejeni pa vam onemogočajo karierni razvoj? Ali ta sovražnost zoper 
vas traja že dlje časa? Najverjetneje ste žrtev mobinga. Prepričajte se in 
ugotovite, kako ukrepati s pomočjo spodnjega zapisa.

Čeprav smo mnogi naučeni, da moramo službene nevšečnosti potrpeti, 
ob vsaki priložnosti, ko izrazimo dvom ali skrb, pa nas bližnji 
prepričajo, da se tovrstne zadeve dogajajo na vsakem delovnem mestu 
in zaključijo, da naj bomo veseli, ker imamo službo, to ne drži 
popolnoma. Vztrajanje na delovnem mestu, kjer ste deležni 
mobinga, ima lahko dolgoročne posledice na vaše psihično in 
fizično zdravje. Situacijo lahko spremenite le, če ukrepate in opozorite 
na neprimerno vedenje osebe, ki vas trpinči.

Mobing opisujemo kot načrtno psihično nasilje, ustrahovanje in 
trpinčenje na delovnem mestu. Zakonsko je sicer trpinčenje opisano 
kot: "vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno 
negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti 
posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom", 
vendar se je skozi sodno prakso oblikovala zelo pomembna dopolnitev 
zgornjega opisa, kjer se trpinčenje razumeva tudi kot izključevanje, 
ignoriranje ter osamitev in ne samo kot žaljenje ter grdo vedenje. 

Čeprav smo mnogi naučeni, da moramo službene nevšečnosti potrpeti, 
ob vsaki priložnosti, ko izrazimo dvom ali skrb, pa nas bližnji 
prepričajo, da se tovrstne zadeve dogajajo na vsakem delovnem mestu 
in zaključijo, da naj bomo veseli, ker imamo službo, to ne drži 
popolnoma. Vztrajanje na delovnem mestu, kjer ste deležni mobinga, 
ima lahko dolgoročne posledice na vaše psihično in fizično zdravje. 
Situacijo lahko spremenite le, če ukrepate in opozorite na neprimerno 
vedenje osebe, ki vas trpinči.

Katere vrste mobinge poznamo?
Za prepoznavanje mobinga in njegovih posledic je zelo pomembno, da 
smo seznanjeni z njegovimi vrstami. Nekatere izmed njih so lahko celo 
vključene v kulturo in klimo podjetja, zato jih včasih težko 
prepoznamo kot trpinčenje.
z Trpinčenje, vezano na socio-ekonomski status.
Žrtev je nadlegovana zaradi svojega nižjega socio-ekonomskega 
statusa, saj si ne more privoščiti oblačil, ki so po mnenju nadrejenega 
zaželena za delovno mesto.
z Trpinčenje zaradi individualnih lastnosti ali stila vodenja svojega 
nadrejenega. 
Vzrok mobinga je v osebnosti nadrejenega ali njegovega stila vodenja, 
saj je prepričan, da z zbadanjem svojih zaposlenih okrepi njihovo 
delovno vnemo.
z Trpinčenje zaradi ne izkazovanja ambicioznosti, socialnih 
kompetenc ali socialnega statusa žrtve.
Kaže se kot ne sprejemanje žrtve v delovno okolje, ker je žrtev manj 
družabna ali izkazuje manj želje po napredovanju, kot bi si to želel 
nadrejeni.
z Mobing kot posledica vrednot ali prepričanj.
Tovrstno trpinčenje je posledica verskih ali ostalih prepričanj žrtve, ki 
ne vplivajo na njegovo opravljanje dela. 
z Napad na osebno integriteto osebe.
z Ustvarjanje in širjenje lažnih govoric o žrtvi, trpinčenje zaradi 
videza ali zasmehovanja.
z Trpinčenje kot posledica kulture podjetja.
Pritiski, ki izvirajo iz kulture podjetja, ki lahko nalagajo pretiran obseg 
dela, zahtevajo pretirane napore za opravljanje dela in zanemarjanje 
lastnega zdravja, kot izkazovanje pripadnosti podjetju.

Ne čakajte! Takoj, ko prepoznate elemente mobinga, ukrepajte. Če se 
počutite dovolj samozavestno, vam svetujemo, da poskusite zavrniti 
svojo vlogo žrtve in se soočiti neposredno z izvršiteljem trpinčenja. 

V kolikor se vam tako soočenje ne zdi primerno, poskusite vključiti 
nekoga izmed sodelavcev ali nadrejenih in nemudoma pričnite s 
pisanjem dnevnika, kamor si beležite vsako nasilno dejanje, čas in 
kraj dogodka ter morebitne priče. Poskusite strniti tudi, kako ste se 
ob tem počutili.

Če zgornji ukrepi ne bodo zadostovali, najprej pri kadrovski 
službi preverite, kakšne so vaše možnosti. Glede prepoznavanja 
elementov mobinga se lahko nadaljnje obrnete tudi na vodstvo 
podjetja. Z izbiro ustreznega pravnega svetovanja se lahko, če zgornji 
ukrepi ne zaležejo, pritožite tudi sindikatu ali v skrajni sili zamenjate 
službo.

Kaj lahko pričakujete?
Pogovorite se z osebo, ki ji zaupate. Razložite ji, kaj se dogaja in kaj so 
vzroki za vaše pomisleke in skrbi. Veliko lažje vam bo, če boste vedeli, 
da imate njeno neomajno podporo. Potem se pogovorite z vašimi 
nadrejenimi. Če ste žrtev vašega neposrednega nadrejenega, se obrnite 
na kadrovsko službo ali vodstvo podjetja. Verjetno boste deležni bolj 
pozitivnega in zaščitniškega odziva, kot mislite. V koristi podjetja je, 
da v kolektivu nimajo zaposlenega, ki vnaša negativno in 
neproduktivno energijo.

Vir: www.mojedelo.com
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B R E Z P L A Č N E  Z A Š Ć I T N E  M A S K E  Z A 
SAMOZAPOSLENE IN MIKRO PODJETJA 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in 
mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih 
mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo 
na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji. OZS bo 
razdelila dodatnih 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem prepreèitve 
širjenja okužbe s COVID-19.

Vir: www.podjetniskisklad.si 
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KAKO SE ZNEBITI DOLGOV?

Tisti, ki imajo nekaj različnih dolgov, se sprašujejo, katerega naj 
najprej poravnajo. Nizke ali visoke?

Prvo pravilo, ko gre za poravnavo dolga ali dolgov, torej je, da se 
umirite in na situacijo pogledate trezno. 
Drugo pravilo je, da si na list papirja zapišete dolgove in vse minuse na 
karticah. Pripravite nekaj mesečni finančni načrt vaših prilivov in 
odlivov, in sicer tako, da bodo tekoči prihodki nadvladali nad tekočimi 
stroški iz naslova položnic in podobno. Vsi presežki denarja naj gredo v 
poplačilo dolgov.
Tretje pravilo: Za večjo motivacijo se najprej lotite poplačila manjših 
dolgov. Teh se boste lažje in hitreje znebili, občutek zadovoljstva ob 
črtanju vsakega posamičnega dolga pa vas bo navdihnilo, da ne 
obupate in še naprej vztrajate pri svoji odločitvi. 
Seveda je treba upoštevati vrsto dolga in njegovo pomembnost - najprej 
odplačajte tiste, ki so na vrhu prioritetnega seznama. 
Četrto pravilo: če je le mogoče, naj pri odplačevanju dolga pomagajo 
vsi člani gospodinjstva. Če gre na primer za stanovanjski kredit, ki ga 
starša ne zmoreta redno plačevati, doma pa živijo tudi odrasli otroci, ki 
imajo določene prihodke, naj se starši z otroki pogovorijo in 
dogovorijo za pomoč. V bistvu bi bilo popolnoma normalno, da odrasli 
otroci s prihodki, ki še vedno živijo s starši, prispevajo pri poplačilu 
rednih stroškov in pri nakupu hrane. 
Peto pravilo: če se že zadolžujete, potem to počnite načrtno in 
racionalno. 

Vir: www.cekin.si

Pri poplačilu dolgov upoštevajte 
vrsto dolga.
Ko se dolgovi začnejo kopičiti, 
marsikoga zagrabi panika in v teh 
s t r e s n i h  s i t u a c i j a h  r a v n a  
neracionalno. Brezglavo sposojanje 
denarja, dodatno zadolževanje in 
celo zadolževanje pri oderuhih, bo 
težavo poglobilo. 

POVABILO VOZNIKOM PROSTOVOLJCEM

Občina Komen  z zavodom Zlata mreža od leta 2019 izvaja projekt 
Prostofer, ki je prostovoljski projekt za izboljšanje trajnostne 
mobilnosti starejših. Projekt povezuje starejše osebe, ki potrebujejo 
prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih prevozov.  Prostofer je 
namenjen vsem starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in 
imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi 
prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do 
zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do  javnih ustanov, trgovin ipd.
Projekt je med starejšimi zelo dobro sprejet in opažen je porast števila 
uporabnikov. Prav zato bi radi pridobili nove prostovoljce, ki bi bili 
pripravljeni opravljati prevoze za starejše. 

Zato vabimo vse voznike, ki si želijo postati prostoferji v občini 
Komen, naj pokličejo v sprejemno pisarno na telefon 05 7310 450 ali 
031 362 850 ali pišejo na e-naslov: obcina@komen.si.  eč o projektu si 
lahko preberete na: www.prostofer.si/

Vir. www.komen.si

SPLOŠNA OBVESTILA GLEDE UVELJAVLJANJA 
UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 
2021 

Ukinjen je samodejni prenos plačilnih pravic. Iz Registra kmetijskih 
gospodarstev bodo po uradni dolžnosti izločene vse površine, ki niso 
upravičene do plačil za kmetijske površine.

Ukinitev samodejnega prenosa plačilnih pravic:
Z uveljavitvijo spremembe Uredbe o shemah neposrednih plačilih se 
za leto 2021 ukinja samodejni prenos plačilnih pravic v primeru 
spremembe nosilca med člani kmetije. Za prenos je zato treba oddati 
Vlogo za prenos plačilnih pravic. Za leto 2021 se pri izplačilih 
upoštevajo plačilne pravice, ki so prenešene do 28. februarja 2021.

Posodobitev GERK-ov in urejanje podatkov v Registru kmetijskih 
gospodasrstev (RKG):
V skladu s predpisi bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano posodobilo GERK-e (grafične enote rabe kmetijskega 
gospodarstva) po uradni dolžnosti in izločilo vse neupravičene 
površine. Nosilci kmetijskih gospodarstev ne bodo prejeli izpisov iz 
RKG, bodo pa ti shranjeni v RKG aplikaciji. Če se nosilec kmetijskega 
gospodarstva ne strinja s posodobitvijo GERK-ov, ali so podatki v 
RKG neusklajeni glede na pogoje vpisa, lahko dejansko stanje svojih 
GERK-ov ali drugih podatkov uredi na pristojni upravni enoti 
najkasneje en dan pred oddajo zbirne vloge. Z neusklajenimi podatki 
izpolnjevanja zbirne vloge za leto 2021 ne bo mogoče začeti.

Vir: Program razvoja podeželje

ROK ZA PRENOS PLAČILNIH PRAVIC IN POZIV 
ZA UREDITEV 

Rok za oddajo vloge za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik 
uveljavlja osnovno plačilo za leto 2021, je 28. februar 2021. Nosilec 
kmetijskega gospodarstva, ki prenaša plačilne pravice lahko odda 
Vlogo za prenos plačilnih pravic v elektronski ali v fizični obliki. V 
obeh primerih pa morata obrazec podpisati tako prenosnik kot 
prevzemnik.

Elektronska vložitev vloge za prenos plačilnih pravic je možna šele en 
dan po spremembi nosilca v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG), 
in sicer je zadnji dan za spremembo nosilca v RKG petek, 26. februar 
2021. Nato pa je možno vlogo elektronsko oddati najkasneje do 
ponedeljka, 1. marca 2021 (saj je 28. februar 2021 nedelja in se v 
skladu z EU pravili, rok prenese na prvi delovni dan). V primeru 
spremembe nosilca v RKG na zadnji dan, in sicer 1. marca 2021 se 
Vloga za prenos plačilnih pravic lahko izpolni le še fizično in se mora 
še isti dan poslati priporočeno na Agencijo Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

Plačilne pravice, prenesene po tem datumu, se bodo lahko uveljavljale 
šele za leto 2022. Primeri višje sile so pri tem izvzeti, zato zanje ni 
potrebno urejati prenosa plačilnih pravic.Če plačilne pravice ne bodo 
do določenega roka prenesene na novega nosilca, novi nosilec KMG v 
obdobju za oddajo zbirne vloge v rednem in zamudnem roku (do 31. 
maja) ne bo upravičen do shem neposrednih plačil, ki so vezane na 
aktivacijo plačilnih pravic. 

  Vir: www.Kgzs.si
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