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PRAKTIČNA BREZPLAČNA DELAVNICA: DDV pri storitvah 
gradnje in nova obdavčitev nepremičnin v letu 2014, 

25.11.2013 

Predstavitev projekta PROFILI

PROFILI - projekti izgradnje javne infrastrukture in zasebno 
podjetništvo v službi državljanov

Jože Renar

Ljubljana 25/11/2013

Predstavitev

• Projekt Profili je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in
nacionalnih sredstev

• Partnerji, ki sodelujejo v projektu (9 iz Italije in 4 iz Slovenije):
• Vodilni partner: REGIONE DEL VENETO - DEŽELA VENETO iz Benetk

• INFORMEST - Storitveni in dokumentacijski center za mednarodno gospodarsko sodelovanje iz Gorice

• CONSORZIO DISTRETTO VENETO DEI BENI CULTURALI - Konzorcij beneškega okraja za kulturno dediščino iz Benetk

• ANCE Venezia – združenje gradbenih podjetij iz Benetk

• ANCE Trieste – združenje gradbenih podjetij  iz Trsta

• CNA - Združenje obrtnikov ter malih in srednjih podjetij iz Ravene

• UNIONCAMERE VENETO – Regionalno Združenje Trgovinskih Zbornic Dežele Veneto iz Benetk

• Università degli Studi di Padova – Univerza v Padovi-Oddelek za ekonomske in poslovne vede

• SDGZ - Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje iz Trsta

• ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije

• GZS - Gospodarska zbornica Slovenije- Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala ZGIGM 

• OOZ - Območna obrtno- podjetniška zbornica Nova Gorica

• OOZ - Območna obrtno- podjetniška zbornica Sežana
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Cilji projekta

• Pomoč pri pripravi in izvajanju projektov na področju
JZP-javno zasebnega partnerstva

• vzpostavitev informacijskega sistema z namenom
spodbujanja stikov med ponudbo in povpraševanjem v
sklopu pobud javnega zasebnega partnerstva

• ciljna skupina: mala in srednja podjetja iz Italije in
Slovenije

Namen projekta

• Povezovanje med gradbenimi poslovnimi subjekti;

• Širjenje najboljših znanj in praks s področja projektov JZP;

• Podpora podjetjem pri širjenju sposobnosti načrtovanja, izvajanja in vzdrževanja  
preko lokalnega območja;

• Povečanje učinkovitosti gradbenega procesa z inovativnimi rešitvami;

• Poenostavitev in izboljšanje administrativnih postopkov;

• Povečanje števila partnerstev med zasebnimi podjetji z obeh strani meje; 

• Izboljšanje učinkovitosti javnih institucij;

• Spodbujanje projektov JZP na področju sanacij in obnove objektov pod 
spomeniškim varstvom; 

• Pomoč pri iskanju finančnih virov za projekte JZP.
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Rezultati projekta

• SLO in ITA Priročnik dobrih praks projektov izgradnje po modelu
JZP

• Informativno spletišče projekta: www.profili-ita-slo.eu

• Brezplačna, prosto dosegljiva čezmejna informacijska platforma,
ki bo zanimiva tako za javni, kakor tudi za zasebni sektor.

Zasebnemu sektorju bo nudila različne možnosti vključevanja

v predvidene slovenske in italijanske projekte JZP povezane

z gradnjo. Slovenskim regijam in občinam bo v pomoč pri

iskanju zasebnih ponudnikov (vlagateljev) za vstop v JZP

v njihovih predvidenih projektih.

Spletna stran: www.profili-ita-slo.eu
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Hvala za vašo pozornost!

Jože Renar za PP09

joze.renar@gzs.si
GZS Zbornica gradbeništva in IGM
Dimičeva 13
1504 Ljubljana, Slovenija

Projekt PROFILI je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 

2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
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