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Vabilo

"DIGITALNI ECOSISTEMI ZA POSLOVNI SVET"

NOVE TEHNOLOGIJE ZA PODJETJA PRIHODNOSTI

Auditorium della Federazione Veneta delle BCC

via Longhin 1, Padova

21 NOVEMBER 2011, OB 10.00 uri

Informest, Agencija za razvoj ter mednarodno sodelovanje v sodelovanju z CNA - 

nacionalno konfederacijo obrti ter malih in srednje velikih podjetij  dežele Veneto 

ter GZS Območno zbornico za severno Primorsko, Vas vljudno vabimo na dan, ki 

je posvečen "digitalnim ecosistemom", novim tehnologijam za razvoj 

podjetniških poslov. Digitalni ecosistemi so software platforme katerih uporaba 

vpliva na povečanje dinamičnosti pri poslovanju, zlasti malih in srednje velikih 

podjetij. Ta tehnologija omogoča podjetjem aktivacijo novih modelov pri

komuniciranju in s tem dvig konkurenčnosti.

Srečanje, oziroma seminar bo

v ponedeljek 21. novembra 2011

 v Auditorium della Federazione Veneta delle BCC, 

via Longhin 1, Padova, Italija

Predavanja, ki se bodo vršila v prvem delu bodo tako v slovenščini kot v 

italijanščini, saj bo zagotovljeno simultano prevajanje.

V drugem delu bodo organizirani razgovori "B2B" med slovenskimi in 

italijanskimi podjetji, na osnovi izraženih interesov preko vaših prijav.

Sodelovanje na srečanju je BREZPLAČNO, prav tako organiziran prevoz.

Za informacije v zvezi s prijavo se prosim obrnite na Dott. Mag. Heidi Olenik, 

heidi.olenik@rrc-kp.si

Območna zbornica za s everno Primors ko 

 
Ministero dell 'Economia  
e delle Finanze  

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev  Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 
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Projekt COLUMBUS 3 – priložnost za izmenjavo podjetniških 
izkušenj mladih podjetnikov in že uveljavljenih podjetnikov v 
državah članicah EU.

Regionalni razvojni center Koper izvaja projekt COLUMBUS 3, 
potrjen s strani Evropske Komisije z namenom pomagati novim 
podjetnikom EU do dela in učenja v podjetju v drugi državi članici EU. 
Projekt je finančno podprt iz programa »Erasmus for Young 
Entrepreneurs« (Erasmus za mlade podjetnike), ki spodbuja 
mobilnost mladih podjetnikov v Evropi. Glavni cilj je okrepiti 
pomen podjetništva, internacionalizacijo in konkurenčnost tako novih 
podjetnikov kot že uveljavljenih MSP v EU. 

Kdo se lahko prijavi?
Mladi podjetniki in izkušeni podjetniki. Mladi podjetniki so tisti, ki 
resno načrtujejo ustanovitev lastnega podjetja ali pa so ga že ustanovili 
v zadnjih treh letih. Izkušeni podjetniki pa morajo biti lastniki ali 
upravljavci malega ali srednje velikega podjetja v EU.

Zakaj naj se prijavim?
Program pomaga mladim podjetnikom, da v obdobju gostovanja 
pri podjetju v drugi državi EU, ki traja od 1 do 6 mesecev, 
pridobijo ustrezna znanja za upravljanje lastnega podjetja. Nudi 
edinstveno priložnost, da si novi podjetniki z gostovanjem pri 
izkušenem pridobijo dragocena znanja in se spoznajo z različnimi 
načini dela v MSP v drugih državah EU. 

Nov podjetnik bo od podjetnika gostitelja pridobil potrebno znanje za 
ustanovitev in upravljanje lastnega podjetja na naslednjih področjih:           
� glavni dejavniki uspeha,
� učinkovito načrtovanje,
� finančno in operativno upravljanje,
� razvoj inovativnih izdelkov in storitev,
� uspešna praksa prodaje in trženja.

Prav tako bo imel priložnost izvedeti več o:
� evropskem gospodarskem pravu in enotnem evropskem trgu,
� evropski standardizaciji,
� evropski pomoči MSP.
�

Obenem program ponuja izkušenim podjetnikom oz. podjetnikom 
gostiteljem, da svoja znanja delijo z novimi ter izkoristijo priložnosti in 
ideje, ki jih s seboj prinašajo mladi oz. novi podjetniki tako z drugega 
evropskega okolja, kot tudi s svežim znanjem in novimi smernicami iz 
različnih sistemov izobraževanja.

Kje se lahko prijavim?
Novi podjetniki in izkušeni podjetniki se lahko registrirate prek 
spletne strani:

Za podrobnejše informacije se obrnite na:
Regionalni razvojni center Koper
Centro regionale di sviluppo Capodistria
Župančičeva 18
6000 Koper, Slovenija
tel: +386 5 66 37 586 - faks: +386 5 66 37 581

elektronska pošta:

spletna stran:

www.erasmus-entrepreneurs.eu

mia.marasovic@rrc-kp.si

www.rrc-kp.si

SECUR MED PLUS
Skupne strategije in aktivnosti za okrepitev varnostni v 
pomorskem in logističnem sektorju v Sredozemlju.

29. septembra je v Valenciji potekala Kapitalizacijska konferenca 
projektov in transportnega ter okoljskega področja. Predstavniki RRC 
Koper so se konference udeležili v sklopu projekta Secur Med Plus. 30. 
septembra pa je potekal še sestanek partnerjev. 
Na konferenci je RRC Koper predstavil projekt SUSTAIN - Presoja 
trajnosti in krepitev izvajalnih politik, ki se izvaja v okviru programa 
INTERREG IVC. Na sestanku je bila zanimiva predstavitev 
posodobljene baze podatkov o pomorski zakonodaji in pomorskih 
nesrečah na spletem portalu Recris. 

Več o konferenci lahko najdete na spletni strani:
http://www.jornadacapitalizacion.feports-cv.org/ 
Več o projektu lahko najdete na spletni strani:
http://www.securmedplus.eu/ 
Operacijo sofinancira Evropski  sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Projekt TERCONMED
Kontejnerski terminali, kot ključni element prevoza po morju na 
kratkih razdaljah v Sredozemskem morju 

Regionalni razvojni center Koper je 20. in 21. Septembra 2011 
organiziral sestanek partnerjev in okroglo mizo v sklopu projekt 
Terconmed. 
Na sestanku so partnerji predstavili rezultate šetmesečnega dela, 
težave s katerimi so se soočali, predlagali spremembe in se uskladili 
za nadalnje delo. Okrogla miza/konferenca pa je bila namenjena 
analizi administrativnih ovir pri uvajanju pomorskih prevozov na 
kratkih razdaljah.
Več informacij na uradni spletni strani: http://terconmed.eu/. 
Operacijo sofinancira Evropski  sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Projekt LOGICAL, program Srednja Evropa
Logical je akronim naslova -Transnational LOGistics' Improvement 
through Cloud computing and innovAtive cooperative business 
modeLs kar bi lahko prevedli v Transnacionalne logistične izboljšave z 
računalništvom v oblakih in inovativnimi poslovnimi modeli 
sodelovanja. Slovenka partnerja v projektu sta Luka Koper d.d. in 
Regionalni razvojni center Koper. Prvi sestanek je potekal julija v 
nemškem mestu Leipzig, z jesenjo pa so pričele aktivnosti. 
Glavni rezultati projekta so:
- podrobna specifikacija IKT rešitve, ki omogoča izboljšano 
sodelovanje med majhnimi podjetji, operaterji vozlišč in globalnimi 
logističnimi akterji v logistiki;
- beta-različica visoko inovativnega računalniškega orodja 
“LOGICAL Clould”;
- pilota implementacija IKT rešitve;
- modeli dogovorov o ravni storitve (SLA) in modeli pogodb na relaciji 
ponudnik/uporabnik;
- načrtovanje programov za intermodalno združevanje in povezovanje 
posameznega vozlišča;

9. Novembra bo potekala v Kopru prva delavnica, ki bo namenjena 
predstavitvi projekta lokalnim logističnim operaterjem.
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Vas od računovodstva boli glava?

Se ne spoznate na zakonodajo in računovodstvo? Želite mir 

pred davčnimi organi? Nimate časa? Potrebujete računovodstvo 

po ugodni ceni? Želite računovodski servis, ki je vedno 

dostopen? ... Želite računovodjo, ki vas posluša in razume?

Smo odgovor na vsa zgornja vprašanja.

Za vse nove stranke brezplačno računovodstvo do 2012.

Pokličite na 041/269-951 ali 

040/723-951.

Pišite na info@interdata.si

http://www.interdata.si

VABILO
na brezplačno podjetniško delavnico 

»KAJ MORAM VEDETI, KO SE LOTIM 
SAMOSTOJNEPODJETNIŠKE POTI?«,

ki bo v sredo, 23. novembra 2011, ob 10.00 uri, 
v sejni sobi Regionalnega razvojnega centra Koper, 

Župančičeva ulica 18, 6000 Koper

- seznanitev z možnimi oblikami poslovanja 
podjetnika

- osnove davka na dodano vrednost
- pomen stroška plače za podjetje

- letna poročila
- pomen računovodskega servisa pri vodenju 

poslovnih knjig oz. kako lahko to storim sam

Namen delavnice:

 
Prijavnica za delavnico  

“Kaj moram vedeti, ko se lotim samostojne podjetniške poti?”  
dne 23. novembra 2011 

 

Podjetje/institucija: 
 

Ime in priimek udeleženca: 
 

Naslov: 
 

Tel: 
 

e-pošta: 
 

Prosimo, da potdite svojo prisotnost najkasneje do ponedeljka, 21.11.2011. Prijavnico lahko pošljete po 
faxu na št. 05 6637581, e-pošti: info@rrc-kp.si, oddate osebno oz. pošljete na naslov RRC Koper 

Župančičeva ulica 18, 6000 Koper 
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Regionalni razvojni center Koper – RRA Južna 
Primorska Vas vabi na brezplačen seminar

ki bo 17. in 18. novembra 2011,  
v sejni sobi Primorske gospodarske zbornice, 

Ferrarska ulica 2, 6000 Koper

Glavni cilj seminarja je spodbuditi podjetja k izvozu. S 
seminarjem želimo podjetnike seznaniti s področjem 
mednarodnega marketinga, oblikovanja ter trženja tržnih 
znamk, zakonodaje na Hrvaškem ter EU potrebne za izvoz na 
Hrvaško, metodologije izvoza (potrebnimi koraki na poti za 
izvoz) ter načrtovanjem naložb za izvoz.

Več informacij, program ter prijavnico dobite na spletni strani 

Za vse dodatne informacije lahko kontaktirate Vlasto Starc na 
tel. 05 66 37 582 oz. e-pošto: vlasta.starc@rrc-kp.si.

„Kako postati izvoznik“,

Seminar je namenjen podjetnikom začetnikom iz Obalno-
kraške regije (do 5 let poslovanja) ter med njimi prednostno 
lastnikom oz. vodstvenemu osebju mlajšemu od 35 let ter 
lastnicam in ženskam na vodilnih položajih ne glede na leta.

www.rrc-kp.si

Predavateljica:

Čas trajanja delavnice:

Prijave:

Delavnico bo vodila ga. Gloria Verardo iz podjetja 
Interdata d.o.o.

1 ura

 RRC Koper, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper, na fax: 
05 66 37 581 ali na e-pošto: info@rrc-kp.si 
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INFORMACIJE

SOGLASJE K IZDAJI MODRE KARTE EU 
 
Modra karta je dokument, ki bo imel funkcijo delovnega in 
bivalnega dovoljenja za čas dveh let, z možnostjo podaljšanja.
Modra karta ne dovoljuje stalnega prebivanja. Z njenim podaljšanjem 
pa bo tujec po petih letih bivanja pridobil dovoljenje za stalno
prebivanje.

1. Dokazovanje ustreznosti izobrazbe in poklicnih 
kvalifikacij v postopku izdaje modre karte EU

V postopku izdaje soglasja k modri karti EU se ustreznost najmanj 
visokošolske izobrazbe dokazuje z mnenjem ali odločbo Ministrstva za 
visoko šolstvo znanost in tehnologijo, iz katerega izhaja, da je tujec 
zaključil študijski program, ki je trajal najmanj tri leta.
V primeru, ko bo državljan tretje države opravljal reguliran poklic, za 
opravljanje katerega se zahteva najmanj visokošolska izobrazba, se 
usposobljenost za opravljanje reguliranega poklica ugotavlja na 
podlagi dokazila o priznanju poklicne kvalifikacije v skladu z 
zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za 
opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki
Sloveniji.

2. Izdaja soglasja k izdaji modre karte EU

V postopku izdaje modre karte EU zavod na zahtevo upravne enote 
preveri, ali tujec in delodajalec izpolnjujeta pogoje za 
visokokvalificirano zaposlitev iz drugega in tretjega odstavka 31.
člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, in sicer:

1. podatek o izpolnjevanju zakonskih pogojev:
a) pisno obvestilo zavoda (določena kontrola trga dela) – dolžan je v 
roku osmih delovnih dni od prijave prostega delovnega mesta 
delodajalca pisno obvestiti, ali so v evidenci brezposelnih oseb 
ustrezne domače ali z domačimi izenačene brezposelne osebe;
2. podatke o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register,
b) podatek, da je delodajalec zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge 
oziroma za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagal 
obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja 
oziroma plačilne listine in poravnaval davke in prispevke iz naslova
zaposlitve in dela,
c) podatek o prijavi potrebe po delavcu na obrazcu PD;
3. dokazila o izpolnjevanju pogojev tujca:
a) dokazilo o ustrezni visokošolski izobrazbi, v primeru opravljanja
 nereguliranega poklica,
b) dokazilo o priznani poklicni kvalifikaciji, v primeru opravljanja 
reguliranega poklica,
c) pogodba o zaposlitvi, podpisana s strani delodajalca, za najmanj 
eno leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 
1,5 povprečne letne bruto plače v Republiki Sloveniji.

Vir: http://www.dashofer.si

POZIV K IZRAZU INTERESA ZA SREČANJE Z 
MAROŠKIMI GOSPODARSTVENIKI, PRVO 
TRIMESEČJE 2012 

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije 
(JAPTI) želi omogočiti in spodbuditi slovenska podjetja k novim 
oblikam medsebojnega povezovanja in sodelovanja s podjetji iz 
Kraljevine Maroka, zato JAPTI organizira poslovne konference in 
individualna srečanja med slovenskimi in maroškimi podjetji, ki 
bodo predvidoma potekala v prvem trimesečju 2012. 

Datume gospodarske delegacije iz Maroka in/ali gospodarske 
delegacije v Maroko še usklajujemo s partnerskimi institucijami, 
soorganizatorji teh poslovnih dogodkov, ter vas bomo naknadno
obvestili o potrditvi datumov gospodarskih delegacij.

Za potrebe priprave zainteresiranih podjetij za udeležbo na 
gospodarskih delegacijah bo JAPTI 15. decembra 2011 organiziral
pripravljalni seminar "Kako poslovati z Marokom".
 
Vsa slovenska podjetja vabimo, da izrazite svoj interes za udeležbo 
na pripravljalnem seminarju in gospodarskih delegacijah.
Kotizacije ni.
Vaš interes nam sporočite z  in 

 najkasneje do 9. decembra 2011 na elektronski
naslov: . 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na go. Tanjo Drobnič,
JAPTI, tel. 01 5891 894. 
  

Gospodarsko sodelovanje z Marokom je sicer skromno. Blagovna 
menjava med Slovenijo in Marokom je v letu 2010 znašala 6,3 mio 
EUR in se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšala za 16,3 %. Slovenija 
je v letu 2010 v Maroko izvozila zlasti papir in karton, premazana, brez 
drugega premaza 11,7 %; avtomobili in druga motorna vozila, 
konstruirana predvsem za prevoz ljudi 10,4 %; izdelki iz aluminija 8,8 
%; stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo 3,5 %; 
električni transformatorji, statični pretvorniki in indukcijske tuljave 
3,1 %; krma za živali; mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno 
brez orodja, za mletje, brušenje, ostrenje, poliranje, rezanje iz 
naravnega kamna, z ali brez delov iz drugih materialov; hladilniki, 
zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni 
in drugi, toplotne črpalke, drugačne od klimatizacijskih naprav; preja 
iz rezanih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno.
 

Maroko ponuja podjetjem nekatere priložnosti, ki bi jih bilo mogoče 
izkoristiti. Gospodarske panoge, v okviru katerih se kažejo posebne 
priložnosti za slovenska podjetja so zlasti avtomobilska industrija, 
kmetijstvo, nove tehnologije, turizem in solarna energija. Poleg 
omenjenega pa lahko slovenska podjetja najdejo priložnosti za 
sodelovanje tudi na področjih, ki si jih je zastavila maroška vlada kot 
prioriteto (Economist Inteligence Unit), to je razvoj in modernizacija 
infrastrukture, projekti za zaščito okolja in morske obale v okviru 
strategije »green Marocco«, preskrba s pitno vodo v okviru 
energetske strategije razvoj, in uporaba obnovljivih virov energije.

Vir: http://www.japti.si

izpolnjeno prijavnico obrazcem 
»Company Profile«

tanja.drobnic@japti.si

NAPOTKI ZA SLOVENSKE INVESTITORJE NA
HRVAŠKEM 

Politika do tujih investitorjev je eden izmed večjih izzivov hrvaške 
Vlade. Slovenski investitorji, ki se zanimajo za naložbe na Hrvaškem, 
lahko več o prednostih in ovirah investiranja v tej državi, ukrepih za 
privabljanje tujih neposrednih investicij in zakonodaji s tega področja
najdejo na spodnjih povezavah: P

Dodatne informacije: Veleposlaništvo Republike Slovenije Zagreb, 
Kontaktna oseba: mag. Bojan Škoda, Tel: +385 1 6311011, Fax: +385 1
6177236, E-mail: .

Vir: http://

riročnik za slovenske investitorje, 
Tuja vlaganja na Hrvaškem, · Vlaganja po sektorjih,·Hrvaška vlaganja 
v tujino, Davčne spodbude,  Zakon o spodbujanju investivcij

bojan.skoda@gov.si

www.izvoznookno.si
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ZAKONODAJA

EKO SKLAD IZVAJA NOVE PROGRAME 
DODELJEVANJA NEPOVRATNIH SREDSTEV, 
TA BODO RAZPISANA TUDI ZA PODJETJA IN 
OBČINE 

Vlada je sprejela Rebalans poslovnega in finančnega načrta Eko 
sklada, na podlagi katerega Eko sklad začenja z izvajanjem novih 
programov za izboljšanje energijske učinkovitosti skladno z 
energetskim zakonom, ki z določitvijo dodatka in prispevka za 
povečanje energijske učinkovitosti zagotavlja tudi vir sredstev za 
financiranje teh programov. 

Objavljeni so štirje novi javni pozivi Eko sklada, ki se bodo 
zaključili do konca tega leta in od katerih so trije namenjeni 
spodbujanju večje energijske učinkovitosti v prometu. Javni poziv 
8SUB-OB11 namenja 200.000 eurov občanom za nakup novih 
baterijskih električnih vozil, prvič registriranih v Sloveniji, medtem ko 
bo javni poziv z oznako 9SUB-EVPO11 za iste naložbe omogočil 
dodelitev nepovratne finančne pomoči pravnim osebam in 
podjetnikom posameznikom, razpisana vsota pa bo 300.000 eurov. 
Subvencije so predvidene za naslednje kategorije vozil: 

· nova baterijska električna vozila, kategorija M1, z nič 
emisij CO  na izpustu in minimalnim dosegom na baterije 2

100 km, 

· nova baterijska električna vozila, kategorija N1, z nič CO  2

emisijami na izpustu,

· nova baterijska električna vozila, kategorija L7e in L6e, z 
nič emisij CO  na izpustu in minimalnim dosegom 40 km 2

na baterije,

· nova plug-in hibridna baterijska vozila, kategorija M1, 
(baterije in motor z notranjim zgorevanjem), z minimalnim 
dosegom na baterije 50 km. 

Javna poziva omogočata pridobitev nepovratne finančne 
spodbude tudi za predelavo obstoječih vozil na način, da se serijsko 
vgrajeni motor na notranje izgorevanje nadomesti z elektro pogonskim 
agregatom, v kolikor bo po predelavi preverjena 

 Višina nepovratne finančne spodbude za 
posamezno vozilo bo po obeh javnih pozivih enaka, in sicer bo najvišja 
znašala 5.000 eurov za nova baterijska električna vozila kategorije M1 
z nič CO  emisijami na izpustu in minimalnim dosegom 100 km na 2

baterije, za ostale kategorije bo nižja. Za predelavo obstoječega vozila 
kategorije M1 bo spodbuda 4.000 eurov, v isti višini pa tudi za nova 
priključna (plug-in) hibridna vozila z minimalnim dosegom 50 km na 
baterije. 

Tretji javni poziv, namenjen večji energijski učinkovitosti v 
prometu, je namenjen podjetjem ali podjetnikom izvajalcem 
gospodarskih javnih služb ali koncesionarjem, ki izvajajo javno 
službo dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem 
cestnem prometu ali javnem mestnem potniškem prometu, ki bodo 
kupili nove serijsko proizvedene avtobuse za prevoz potnikov z več kot 
9 sedeži, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali 
bioplin in ki bodo prvič registrirani v Sloveniji. Javni poziv 11SUB-
AVPO11 bo ponudil skupaj 300.000 eurov nepovratnih sredstev za ta 
namen, pri čemer bo višina subvencije za nakup ustreznega vozila 
kategorije M3 znašala 10.000 eurov in 2.500 eurov za nakup 
ustreznega vozila kategorije M2. 

Poseben javni poziv Eko sklada bo namenjen spodbuditvi ukrepov 
gradnje ali obnove stavb v lasti občin, namenjenih izvajanju 
vzgojno izobraževalnih dejavnosti predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja ter dejavnosti knjižnic ali 
glasbenih šol. Poziv z oznako 10SUB-VIS11 bo ponudil 4,5 milijona 
eurov nepovratnih sredstev občinam, ki so že sprejele Lokalni 
energetski koncept in načrtujejo novogradnjo ali energijsko obnovo 
navedenih stavb v pasivni ali nizkoenergijski tehnologiji.

skladnost vozila s 
predpisi (homologacija), opravljen pregled tehnične brezhibnosti in 
registracija vozila.

Eko sklad bo zaradi velikega povpraševanja in večjega obsega na 
podlagi energetskega zakona zbranih sredstev zagotovil tudi dodatna 
sredstva občanom za že objavljena javna poziva za nepovratna sredstva 
6SUB-OB11 in 7SUB-OB11, namenjena za ukrepe učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah. 
Skupaj bo zagotovljenih dodatnih 6 milijonov eurov, tako da bodo 
sredstva predvidoma zadoščala za vse vloge občanov, prejete do konca 
letošnjega leta.Vsi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev 
bodo odprti do konca leta 2011, podobne programe pa načrtujemo tudi 
za drugo leto.

Eko sklad prevzema dejavnost sofinanciranja svetovalne mreže 
ENSVET

Na podlagi dopolnitev uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih in rebalansa poslovnega in finančnega načrta za 
leto 2011 bo Eko sklad prevzel tudi sofinanciranje svetovalnih pisarn, 
združenih v svetovalno mrežo ENSVET, ki se je doslej izvajalo pod 
okriljem Ministrstva za gospodarstvo. 

REKLAMACIJA IN ZAVRNITEV RAČUNA

Ko zavračate račun, je pomembno, da to storite v predpisanem 
roku in da zavrnitev oziroma reklamacijo tudi vsebinsko
utemeljite.
Pred časom je neki samostojni podjetnik prejel nenavadno visok 
mesečni račun za telekomunikacijske in spletne storitve, ki je presegal 
200 evrov. Intenzivno je razmišljal, na kakšen način bi sploh lahko 
porabil toliko denarja za te usluge. Po temeljitem razmisleku je 
ugotovil, da ni počel nič takega. Račun je čez dobra dva tedna 
reklamiral, a mu ni kaj dosti pomagalo, saj je od telekomunikacijskega 
operaterja že kmalu zatem prejel predlog za izvršbo dolžnega zneska. 
Kmalu so mu poslovni račun blokirali za vsoto 200 evrov, povečano za 
stroške. Na predlog za izvršbo je vložil ugovor in v njem trdil, da je 
račun reklamiral, a se na njegovo reklamacijo pri telekomunikacijskem 
operaterju niso odzvali. Toda upnik je v odgovoru na ugovor zapisal, da 
je podjetnik račun reklamiral prepozno, zato njegove reklamacije ne 
morejo upoštevati. Sodišče je upnikovim argumentom pritrdilo.
Neka druga oseba je pri nekem podjetju naročila servis računalnika. 
Podjetje je servis opravilo pomanjkljivo, zato mu stranka ni hotela 
plačati računa za opravljeno storitev. Na račun je vložila reklamacijo v 
osmih dneh od njegovega prejema, na kar se je podjetje odzvalo tako, 
da je vložilo predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Z njo je 
tudi uspelo, saj sodišče ni upoštevalo dolžnikovega ugovora, da je
račun reklamiral.

Bodite pozorni na roke
Kaj nas lahko naučita zgornja primera? Prvič, da se je pri reklamacijah, 
oziroma pri zavrnitvah računov treba držati določenih rokov, na kar 
moramo biti še posebej pozorni, če prejmemo račun od 
telekomunikacijskih podjetij (za navadni telefon ali za mobilni 
telefon). Zakon o elektronskih komunikacijah namreč izrecno določa, 
da je treba pritožbo, oziroma ugovor na višino zneska na računu vložiti 
v petnajstih dneh od prejema računa. Če ta rok zamudimo, bo naša 
reklamacija – četudi morda utemeljena – brezpredmetna, saj bo sodišče 
verjetno zavzelo stališče, da zaradi procesnih kršitev na naši strani 
(prekoračitve roka za vložitev reklamacije oziroma za ugovore) našega
zahtevka ni treba vsebinsko obravnavati. In drugič – reklamacija mora 
biti ne samo pravočasna, ampak tudi vsebinsko kar se da podrobno 
obrazložena. Kot smo videli pri stranki, ki je podjetju naročila servis 
računalnika, vložitev pavšalne reklamacije na prejeti račun ni imela 
zaželenega pravnega učinka. Če nismo zadovoljni z opravljeno 
storitvijo podjetja, smo storitev dolžni reklamirati v skladu s pravili za 
uveljavljanje stvarnih napak, ki jih vsebuje obligacijski zakonik. To 
pomeni, da bi morala stranka, ki je naročila servis računalnika, v 
reklamaciji izrecno navesti, da računa ne bo plačala, ker je bila storitev 
servisnega podjetja opravljena pomanjkljivo, to pa denimo zato, ker 
stranki na računalnik ni namestila protivirusne zaščite, čeprav je bilo 
tako dogovorjeno. Pa še v tem primeru bi morala stranka reklamirati 
zgolj del računa (tisti del, ki ustreza vrednosti namestitve protivirusnih
programov), ne pa računa v celoti.
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PRAVNA  PISARNA

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST

Dne 5. 10. 2011, je bil v Uradnem listu RS, št. 78/11, objavljen Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost 
(ZDDV-1E), ki začne veljati in se uporabljati 20. oktobra 2011. 
Nekatere zakonske določbe se začnejo uporabljati naslednje leto 
oziroma v začetku leta 2013 (kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju).

Bistvene spremembe zakona lahko strnemo v naslednje sklope:
· postopno uveljavljanje določb zakona, ki predpisujejo 

obvezno predlaganje dokumentov v elektronski obliki,
· popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem 

obračunu DDV in naknadna predložitev obračuna DDV,
· zmanjšanje davčne osnove na podlagi 39. člena ZDDV-1, 
· nekatere druge spremembe.

I. Predlaganje obrazcev v elektronski obliki

S spremembo DDV zakonodaje bo omogočena avtomatizacija vseh 
procesov DDV, torej pošiljanje vseh dokumentov v elektronski obliki. 
Preko spletnega servisa eDavki sedaj davčni zavezanci oddajajo 
periodične obrazce, na voljo sta tudi elektronski storitvi registracije 
davčnih zavezancev in izmenjave njihovih podatkov z davčnimi 
upravami ostalih članic Unije ter elektronsko preverjanje davčnih 
številk davčnih zavezancev iz Unije. S spremembo DDV zakonodaje 
se bodo postopno v skladu s prehodnimi določbami zakona v 
elektronski obliki prek sistema eDavki dodatno predlagali še naslednji
obrazci:

Člen zakona in vsebina Začetek uporabe 

43. člen (drugi odstavek): priglasitev 
uveljavljanja oprostitve plačila DDV v 
skladu s prvim odstavkom 43. člena 
ZDDV-1 

1. januar 2013 

45. člen (drugi odstavek): izjava glede 
izbire obdavčitve transakcije v zvezi z 
nepremičnino po drugem odstavku 45. 
člena ZDDV-1 

1. julij 2012 

64. člen (drugi odstavek): zahtevek za 
vračilo DDV od nabave novih prevoznih 
sredstev, ki jih davčni zavezanec 
priložnostno dobavi pod pogoji iz 2. 
točke 46. člena ZDDV-1 

1. januar 2012 

65. člen (peti in sedmi odstavek): 
napoved o predvidenih transakcijah po 
petem odstavku tega člena ter 
priglasitev ali sprememba izbranega 
načina izračunavanja odbitnega deleža 
po sedmem odstavku 65. člena ZDDV-1 

1. januar 2013 

74.i člen (deseti odstavek): zahtevek za 
vračilo DDV s strani davčnega 
zavezanca s sedežem v tretji državi  

1. julij 2012 

75. člen: zahtevek za vračilo DDV v 
potniškem prometu 

20. oktober 2011 

77. člen (sedmi odstavek): vloga za 
izdajo dovoljenja, da davčni zavezanec 
izkaže obveznost iz naslova DDV od 
uvoza v obračunu DDV 

1. januar 2013 

80. člen (prvi odstavek): zahtevek za 
prenehanje identifikacije za namene 
DDV 

1. januar 2012 

94. člen (tretji odstavek): priglasitev 
izbire za prostovoljno obračunavanje 
DDV  

20. oktober 2011 

95. člen (peti odstavek): obračun 
pavšalnega nadomestila 

1. julij 2012 

105. člen (drugi odstavek): prijava 
obdavčljivega preprodajalca o odločitvi 

1. januar 2013 

II. Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu
DDV in naknadna predložitev obračuna DDV

Z 88.b členom se poenostavlja postopek popravljanja podatkov za 
pretekla obdobja v tekočem obračunu DDV-O. Davčni zavezanec v 
primeru popravka napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu, ker 
je bila davčna obveznost izkazana prenizko oziroma presežek 
previsoko, obračuna in plača obresti po medbančni obrestni meri (ki 
pomeni revalorizacijo glavnice za vse primere popravkov) in 
ustreznim pribitkom glede na čas predložitve podatkov po poteku roka 
za vložitev davčnega obračuna. V kolikor gre za popravek napake iz 
preteklega obdobja, ki pomeni povečanje davčne obveznosti, se obresti 
izračunajo za obdobje od dne, ki sledi zadnjemu delovnemu dnevu 
naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem bi moral 
biti vključen popravljen znesek DDV, do poteka roka za plačilo DDV 
po obračunu, v katerem je vključen popravljen znesek DDV.  Davčni 
zavezanec, ki je že predložil obračun DDV in naknadno ugotovi, da ni 
pravilno obračunal davčne obveznosti do izteka roka za predložitev 
tega obračuna, lahko že vloženi obračun nadomesti z novim, razen če je 
po tem obračunu že zahteval vračilo DDV. V kolikor vloženi obračun 
vključuje tudi popravke za pretekla obdobja, se izračunajo tudi 
predpisane obresti. Določbe 88.b člena zakona se uporabljajo za 
popravljanje napak iz preteklih obdobij v obračunih, ki se nanašajo na
davčna obdobja po 30. septembru 2011.

Naknadna predložitev obračuna DDV (88.c člen)

Z 88.c členom se poenostavlja postopek predložitve obračuna DDV, ki 
ga davčni zavezanec ni predložil v predpisanem roku. Davčni 
zavezanec mora v primeru naknadne predložitve obračuna DDV 
izkazano obveznost plačati hkrati s predložitvijo obračuna in od zneska 
obveznosti obračunati in plačati obresti po evropski medbančni 
obrestni meri v višini, ki je veljala na dan poteka roka za plačilo DDV in 
ustreznim pribitkom glede na čas predložitve podatkov po poteku roka 
za vložitev davčnega obračuna. Davčni zavezanec naknadno
predloženega obračuna ne sme nadomestiti z novim. 

III. Zmanjšanje davčne osnove po 39. členu ZDDV-1

Davčni zavezanec lahko v skladu s spremenjeno določbo drugega 
odstavka 39. člena ZDDV-1 popravi (zmanjša) znesek obračunanega 
DDV, če pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima 
pravice do odbitka DDV. Tako lahko davčni zavezanec zmanjša davčno 
osnovo že v davčnem obdobju, v katerem pisno obvesti kupca o znesku 
DDV, za katerega le ta nima pravice do odbitka in ne šele v davčnem 
obdobju, v katerem prejme pisno obvestilo kupca, da je popravil
odbitek DDV. 

Postopek prisilne poravnave in stečajni postopek

V skladu z novim četrtim odstavkom 39. člena ZDDV-1 lahko davčni 
zavezanec popravi (zmanjša) znesek obračunanega in neplačanega 
DDV od vseh priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku prisilne
poravnave oziroma stečajnem postopku. Navedena določba pomeni, 
da bodo davčni zavezanci že na začetku postopka prisilne poravnave ali 
stečajnega postopka popravili (zmanjšali) obračunani in neplačani 
DDV od priznanih terjatev, ki so jih prijavili v postopku prisilne 
poravnave ali stečajnega postopka. Določba se uporablja za priznane 
terjatve v postopkih prisilne poravnave in stečajnih postopkih, za 
katere je bil sklep o začetku postopka izdan po 1. januarju 2011. Davčni 
zavezanci bodo lahko popravili (zmanjšali) obračunani DDV v 
obračunu za davčno obdobje, ki se konča po uveljavitvi ZDDV-1E, 
torej v obračunu za oktober 2011 oziroma oktober – december 2011.
 

Vir: http://www.durs.gov.si
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STOPNJA DDV ZA LED – VERIFIKACIJA 
ODGOVORA

Davčni zavezanc sprašuje, po kateri davčni stopnji je obdavčen led, ki 
ga uporablja za konzerviranje rib. V zvezi s tem odgovarjamo:
Od dobave ledu, ki ga davčni zavezanec uporabi za konserviranje rib, 
se na podlagi 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 
(Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11) obračunava DDV po 8,5
% stopnji.

Vir: http://www.durs.gov.si

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČA

· Kdaj se odmeri odškodnina zaradi spremembe 
namembnosti?

V skladu s prvim odstavkom 3.g člena ZKZ se odškodnina odmeri za 
gradnjo objekta na kmetijskem zemljišču, zaradi česar se to zemljišče 
ne bo več uporabljalo za kmetijsko pridelavo. Kaj se šteje za kmetijsko 
zemljišče za namen določanja odškodnine je določeno v tretjem 
odstavku 2. člena ZKZ. Kmetijska zemljišča so tako zemljišča, ki so s 
prostorskimi akti določena kot kmetijska zemljišča in zemljišča, ki so s 
prostorskimi akti določena za nekmetijsko namensko rabo in so glede 
na evidenco dejanske rabe uvrščena med njive in vrtove, travniške 
površine, trajne nasade in druge kmetijske površine. Odškodnina se 
tako odmeri v primeru gradnje objektov na zemljiščih, ki so po 
namenski rabi kmetijska zemljišča, poleg tega pa se odškodnina 
odmeri tudi za gradnjo objektov na zemljiščih, ki so po namenski rabi 
nekmetijska, npr. stavbna zemljišča, vendar so po dejanski rabi 
kmetijske površine. Šifrant in opis vrst dejanske rabe kmetijskih 
zemljišč je določen v Pravilniku o evidenci dejanske rabe kmetijskih in 
gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 122/08, 4/10, 110/10).

· Na kakšen način se določi višina odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča?

Višina odškodnine se določi v skladu s petim odstavkom 3.g člena 
ZKZ. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti na m2 se določi na 
način, da se boniteta zemljišča (v nadaljevanju: BZ) pomnoži z
ustreznim količnikom, in sicer: 

- BZ od 1 do 20 x 0,05 evrov 
- BZ od 21 do 40 x 0,18 evrov 
- BZ od 41 do 60 x 0,20 evrov 
- BZ od 61 do 75 x 0,22 evrov 
- BZ od 76 do 100 x 0,25 evrov. 

· Kako se odmeri odškodnina zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča za parcelo z dvema 
bonitetama? Primer: Iz zemljiškega katastra izhaja, da ima 
parcela, ki je sicer velika 4598 m2, boniteto zemljišča 46 na 
3895 m2 in boniteto zemljišča 0 na 703 m2.

Izračun: (46 x 0,20 x 3895) + (0 x 703) = 35834 + 0 = 35834 evrov

· Ali se odškodnina plača od celotne površine zemljiške 
parcele ali od tistega dela parcele, na kateri bo objekt?

Za zemljišče v skladu s tretjim odstavkom 2. člena ZKZ se šteje celotna 
zemljiška parcela, saj v primeru postavitve objekta na zemljiški 
parceli, le-ta postane v celoti v funkciji tega objekta. Odškodnina 
zaradi spremembe namembnosti se torej plača od celotne zemljiške
parcele. 

Parcela je po namenski rabi stavbo zemljišče. Ali se plača 
sprememba namembnosti glede na dejansko rabo parcele ali 
vrsto rabe parcele?

V primeru, da je zemljišče po namenski rabi stavbno zemljišče, je za 
ugotovitev izpolnjevanja pogoja, ali je zemljišče po dejanski rabi 
kmetijska površina, relevanten podatek iz evidence dejanske rabe 
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) in ne podatek o 
dejanski rabi iz zemljiškega katastra, ki ga vodi Geodetska uprava RS. 
Navedeno izhaja iz tretjega odstavka 2. člena ZKZ, ki napotuje na 
evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Kje dobim podatek o velikosti parcele in boniteti zemljišča?

Podatek o velikosti parcele in boniteti zemljišča se pridobi iz
zemljiškega katastra, ki ga vodi Geodetska uprava RS.

· Ali mora investitor, ki vloži zahtevo za spremembo 
gradbenega dovoljenja, v skladu s 3.g členom ZKZ 
plačati odškodnino zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča?

V skladu s 3.g členom ZKZ je zavezanec za plačilo odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča investitor, ki vloži 
zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. ZKZ ne določa, da je 
zavezanec za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča tudi investitor, ki vloži zahtevo za spremembo 
gradbenega dovoljenja, kar pomeni, da se v tem primeru odškodnina ne 
odmeri. Za presojo, ali gre v konkretnem primeru za spremembo 
gradbenega dovoljenja, je pristojna upravan enota, ki o tem odloča v 
skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št.
102/2004 – UPB1, s spremembami).

Vir: http:// www.mkgp.gov.si

KAKO PREVERITI, ALI NE GRE ZA UTAJO DDV?

Kako se podjetja najlažje izognejo nevarnosti, da se znajdejo v verigi
utajevalcev DDV? V praksi se je izkazalo, da so zavezanci priporočila 
za večino slamnatih družb pridobili zunaj poslovnih prostorov, kjer so 
se nato tudi dogovorili za sodelovanje. Takšno poslovanje se je 
izkazalo kot tvegano, saj naročnik ni mogel preveriti, ali podjetje
resnično posluje.

Nasveti:
· da se z novim poslovnim partnerjem (dobaviteljem) 

srečate na sedežu njihove družbe;
· preverite, ali je družba vpisana v sodnem registru;
· preverite reference podjetja;
· preverite, ali svojo dejavnost oglašuje (spletna stran, oglasi 

po radiu in v časopisih, objava na rumenih straneh TIS);
· preverite kontaktne podatke (stacionarni telefon, 

elektronsko pošto);
· v registru preverite, ali je registriran za DDV;
· na Dursovi spletni strani preverite, ali dobavitelj ni na 

seznamu subjektov, ki jim je bila odvzeta številka DDV;
· pri naročanju gradbenih storitev od dobavitelja zahtevajte 

dokazilo, da so delavci vključeni v socialno zavarovanje 
na podlagi pogodbe o zaposlitvi;

· preverite, ali obseg dogovorjenega posla ustreza obsegu 
poslovanja, izkazanega v minulih letih;

· pri nakupu preverite, ali je račun izdalo isto podjetje, s 
katerim ste se dogovarjali za sklenitev posla.

Vir: http://www.podjetniski-portal.si
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POVRAČILA STROŠKOV UDELEŽENCU 
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Prejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi s povračili stroškov 
udeležencu izobraževanja odraslih. V dopisu navaja, da udeleženec 
izobraževanja odraslih pri delodajalcu opravlja obvezno praktično 
delo. Zanima jih, ali se povračilo stroškov prehrane med delom, do 
višine določene v Uredbi in nagrada v višini, kot jo določa Uredba, 
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

V nadaljevanju pojasnjujemo:
Dohodki, ki jih v okviru opravljanja obveznega praktičnega dela 
prejme udeleženec izobraževanja odraslih, ki ni v delovnem razmerju, 
prijavljen kot brezposelna oseba in se ne izobražuje v skladu s predpisi 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter je mlajši od 
27 let, se davčno obravnavajo skladno z določili 12. člena Uredbe o 
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja. Povračila stroškov v zvezi z delom in službenim potovanjem 
se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, pod
pogoji in do višin določenimi v navedeni Uredbi.

Po 8. točki prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 
(Uradni list RS, št. 13/11 UPB7) se v davčno osnovo dohodka iz 
delovnega razmerja ne vštevajo plačila vajencem, dijakom in 
študentom za obvezno praktično delo, do višine, ki jo določi vlada. 
Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, skladno s 
predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se po 12. členu Uredbe o 
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja – Uredba (Uradni list RS, št. 140/06 s spremembami) ne 
vštevajo v davčno osnovo do višine 172 eur, za opravljeno obvezno
praktično delo v obdobju enega meseca. Plačila vajencem, dijakom in 
študentom za obvezno praktično delo veljajo za dohodke iz delovnega 
razmerja po ZDoh-2. Morebitna izplačila povračil stroškov prevoza na 
delo in z dela ter povračila stroškov prehrane med delom udeležencem 
izobraževanja odraslih se davčno obravnavajo skladno s 3. točko 
prvega odstavka 44. člena ZDoh-2. To pomeni, da se povračila stroškov 
prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov prehrane med delom, ne 
vštevajo v davčno osnovo pod pogoji in do višin, določenih v Uredbi.

Zakon o izobraževanju odraslih – ZIO (Uradni list RS, št. 110/06 
UPB1) v prvem odstavku 1. člena določa, da izobraževanje odraslih po 
tem zakonu obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in 
učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost in si želijo 
pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem 
izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Udeleženci 
izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih 
programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega 
strokovnega izobraževanja, imajo skladno z drugim odstavkom 4. 
člena ZIO pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno 
varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter 
pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali 
občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v 
skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju, prijavljeni 
kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Omenjene 
pravice je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 27. leta starosti.

Skladno z navedenim se, ob upoštevanju pogojev določenih v drugem 
odstavku 4. člena ZIO, plačila dijakom in študentom za obvezno 
praktično delo, ki jih prejmejo udeleženci izobraževanja odraslih, ki se 
izobražujejo po javno veljavnih programih za pridobitev poklicne, 
srednje in višje oziroma visokošolske izobrazbe, davčno obravnavajo 
skladno z določili 12. člena Uredbe. Navedeno pomeni, da se ob 
izpolnjevanju pogojev, določenih v drugem odstavku 4. člena ZIO, 
nagrada dijaku ali študentu za opravljeno praktično delo v okviru enega 
meseca, do višine 172 eur ne všteva v davčno osnovo dohodka iz
delovnega razmerja.

Vir: http://www.durs.gov.si
 

KRATKOTRAJNO DELO
 

 je v 12.a členu uzakonil 
kratkotrajno delo kot izjemo, ki se ne šteje kot delo ali
zaposlovanje na črno. 
 
Prijava kratkotrajnega dela in vodenje evidence opravljanja 
kratkotrajnega dela je podrobneje opredeljeno v: 

Namen citirane določbe je, da lahko zakonec, otroci in starši lastnika 
oziroma solastnika družbe, ustanovitelja zavoda oziroma 
samostojnega podjetnika z največ 10 zaposlenimi v primerih izredno 
povečanega obsega dela pri naštetih delodajalcih opravljajo 
kratkotrajno delo – neke vrste pomoč, za katero ne prejemajo 
plačila. Vendar pa je treba opravljanje kratkotrajnega dela pred 
začetkom dela prijaviti pri krajevno pristojni upravni enoti. 
Prijava se lahko vloži osebno na pristojni upravni enoti, priporočeno 
po pošti ali po elektronski poti z uporabo kvalificiranega digitalnega
potrdila prijavitelja. 
 
Prijava se vloži v enem izvodu na obrazcu za prijavo opravljanja
kratkotrajnega dela (POKD):

Delodajalec je dolžan izpolniti celoten obrazec, tudi rubriko "čas 
opravljanja dela", saj je opravljanje kratkotrajnega dela z zakonsko 
določbo časovno omejeno, in sicer na največ 40 ur mesečno. 
 
Ta vrsta dela ne šteje za delovno razmerje, kar pomeni, da lahko 
kratkotrajno delo opravljajo tudi tujci, če izpolnjujejo pogoje iz 12. 
a člena zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Če 
kratkotrajno delo opravlja tujec, delodajalec v prijavo navede le
njegov rojstni datum, brez EMŠO. 
 
Delodajalcem, ki so prijavili opravljanje kratkotrajnega dela pred 
uradno objavo obrazca za prijavo opravljanja kratkotrajnega dela 
(POKD), ni treba za te prijave izpolnjevati tudi novih obrazcev, ob novi 
prijavi kratkotrajnega dela pa morajo izpolniti veljavni obrazec
POKD. 
 
V navodilu je opredeljeno tudi, v kakšnem času so prijavitelji dolžni 
sporočati novo nastala dejstva in okoliščine, saj morajo biti zaradi 
narave dela podatki o prijaviteljih ažurni. Sprememba opravljanja 
kratkotrajnega dela se sporoči s ponovno vložitvijo obrazca POKD
pri krajevno pristojni upravni enoti. 
 
Delodajalec je dolžan v skladu s 17. členom Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju za osebo, ki bo opravljala 
kratkotrajno delo, plačati prispevek za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni. Pri vsakem delu nastanejo dodatna tveganja 
nastanka poškodb ali poklicnih bolezni, zato mora biti podana posebna 
prijava (trenutno: obr. M1-2/B) in plačan prispevek. Višino prispevka 
določi skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s 
sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - od 1. 
januarja 2008 velja sklep, objavljen v . 
 
Delodajalec je dolžan voditi evidenco o osebi, ki opravlja 
kratkotrajno delo, v skladu s 5. členom navodila. Delodajalec je 
dolžan na svojem sedežu še eno leto po prenehanju opravljanja
kratkotrajnega dela hraniti evidenco opravljenega 
kratkotrajnega dela in vse obrazce, ki jih predpisuje Navodilo za
opravljanje kratkotrajnega dela. 

Vir: http://www.uradni-list.si
 

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 
12/2007 - uradno prečiščeno besedilo)

·Navodilu za opravljanje kratkotrajnega dela (Uradni 
list št. 91/2008).

·obrazec za prijavo opravljanja kratkotrajnega dela

Uradnem listu RS, št. 118/2007
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CERTIFIKAT »DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE«

Podeljevanje certifikata Družini prijazno podjetje je revizorsko 
svetovalni postopek, katerega namen je izboljšanje situacije pri 
prijaviteljih na področju upravljanja s človeškimi viri, ki je pomemben 
element razvoja v trenutnih zaostrenih finančno gospodarskih
razmerah. Projekt se izvaja v okviru Evropskega socialnega sklada. 
Skupna okvirna višina, ki se dodeluje v okviru tega projekta je 
1.006.184 EUR od tega je prispevek EU 85 % in slovenska udeležba 15
%. Projekt pa bo trajal od 1. 1. 2011 do 31. 11. 2015.

Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje 2011 je 
odprt s 1. marcem 2011. Poziv je odprte narave in se za leto 2011
zaključi 30. novembra 2011.

Več informacij na spletni strani Ekvilib Inštituta: 
.

Vir: http://

www.certifikatdpp.si/o-certifikatu

www.certifikatdpp.si

NOVA SOCIALNA ZAKONODAJA
 
Uveljavljanje socialnih transferjev je urejeno z 

 (ZUPJS), ki se začne 
uporabljati 1. januarja 2012. Pravico do javnih sredstev lahko 
uveljavite, če vaš dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za 
posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, hkrati pa 
izpolnjujete tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo 
posamezno pravico. Pravice iz javnih sredstev so denarni prejemki
ter subvencije in znižana plačila. 
 
Denarne prejemke je vlagatelj dolžan uveljavljati v naslednjem 
zaporedju: 

1. otroški dodatek, 
2. denarna socialna pomoč, 
3. varstveni dodatek, 
4. državna štipendija. 

Vlagatelj je dolžan v navedenem vrstnem redu uveljaviti denarni 
prejemek, do katerega je upravičen, nato lahko uveljavi posamezne 
subvencije in znižana plačila. Če vlagatelj ne upošteva vrstnega reda, 
se »izpuščeni« denarni prejemek vseeno upošteva v višini, kot da bi bil 
dodeljen. Za subvencije in oprostitve plačil vrstni red ne velja. 
 
Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri centru za socialno 
delo (CSD), in sicer na predpisani enotni vlogi za pridobitev pravic do 
denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil. 
 
Subvencije in znižana plačila, ki jih lahko uveljavite:

· znižano plačilo vrtca,
· dodatna subvencija malice za učence in dijake,
· subvencija kosila za učence,
· subvencija prevozov za dijake in študente,
· oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
· prispevek k plačilu družinskega pomočnika,
· subvencija najemnine,
· pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 

storitev,
· pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 

zavarovanje.

Zakonom o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

POMEMBNO: 

Upravičenec, ki ima odločbo o priznanju pravic iz javnih sredstev 
po dosedanjih predpisih, lahko ne glede na obdobje veljavnosti te 
odločbe, uveljavlja odmero pravic iz javnih sredstev po ZUPJS 
pred potekom obdobja, za katerega mu je bila pravica priznana. 
Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev po tem zakonu 
je mogoče prvič vložiti že 1. 12. 2011 (ne glede na to ali ima oseba 
določeno pravico že priznano po drugih predpisih, ki urejajo to 
pravico, ali ne) in v tem primeru bo center za socialno delo po
ZUPJS odločil od 1. 1. 2012 dalje.
 
V primerih prvega odločanja po ZUPJS se po uradni dolžnosti 
preverijo tudi druge pravice iz javnih sredstev iz tega zakona, 
do katerih je upravičenec upravičen na podlagi drugih odločb. 
Če center za socialno ugotovi, da bi bilo treba katero od teh odločb 
odpraviti ali o njej na novo odločiti, po uradni dolžnosti to odločbo 
odpravi in z eno odločbo skladno s tem zakonom odloči o vseh 
pravicah iz javnih sredstev po tem zakonu. Pravice iz javnih 
sredstev se prizna z dnem priznanja tiste pravice iz javnih 
sredstev, katere uveljavljanje je vzrok za postopek odločanja
tudi o drugih pravicah. sredstev po dosedanjih predpisih, ne želi 
uveljavljati pravice po ZUPJS, mu izdana odločba velja do konca 
obdobja, za katerega je bila izdana.

Vir: http://www.uradni-list.si

TURISTIČNE AGENCIJE Z LICENCO

Katalogu turističnih agencij objavljamo seznam agencij z dodeljeno 
licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih 
aranžmajev in/ali za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih 
aranžmajev, ki ju na osnovi izpolnjevanja pogojev pravnim in 
fizičnim osebam podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi 
odločbe Ministrstva za gospodarstvo o izbiri nosilca javnega 
pooblastila št. 014-9/2008-24 z dne 22.08.2008, Uradni list št. 85/2008 
in podpisa Pogodbe o podelitvi javnega pooblastila št. 014-9/2008-P1.

Pogoji za pridobitev turistične licence so na voljo na naslovu
. Predlagatelj je dolžan v 8 dneh posredovati 

izdajatelju licence vse spremembe podatkov, ki so potrebni za presojo 
upravičenosti za imetje licence (kontaktna oseba je ).
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki prenehajo opravljati 
dejavnost organiziranja in/ali dejavnost prodaje turističnih 
aranžmajev, so dolžne o tem v 30 dneh pred prenehanjem opravljanja 
dejavnosti obvestiti izdajatelja licence in mu vrniti licenco ter vse
kopije licence. 
 
Informacije o katalogu in o objavi kataloga posreduje Milena Jagarinec

 ali po telefonu 01/ 5898 229 .

http://www.gzs.si/

Milena Jagarinec

po elektronski pošti

NUJNO OBVESTILO DELODAJALCU, 
KI IZVRŠUJE SKLEPE O DAVČNI IZVRŠBI

DURS s 1. 10. 2011 uvaja novi način plačevanja davkov, prispevkov 
in drugih obveznih dajatev. Bistvena novost je zmanjšanje števila 
vplačilnih podračunov, na katere se plačujejo obveznosti iz naslova 
davkov in sprememba v modelu za plačevanje.

Sprememba bo vplivala na izvrševanje sklepov o davčni izvršbi, ki so 
bili izdani pred  1. 10. 2011, imajo sklic sestavljen po modelu 19 in se 
zarubljena sredstva nakazujejo na direktne vplačilne račune, ki bodo s 
1. 10. 2011 ukinjeni. Pozorni torej bodite na sklepe o davčni izvršbi, ki 
so bili izdani pred 1. 10. 2011, in imajo sklic sestavljen po modelu 
19. Če boste vplačila nakazali po 1. 10. 2011, morate sredstva nakazati 
le na en prehodni vplačilni podračun, ne glede na vrsto obveznosti. 
Nakazilo izvedite na 01100-8460501635 Prehodni podračun MF 
DURS, ter uporabite isti podatek o sklicu (model 19) kot je bil naveden 
na sklepu. Po 1. 10. 2011  namreč ne bo mogoče izvesti vplačil 
zarubljenih denarnih sredstev na direktne vplačilne račune, ki so 
navedeni v izreku sklepa o davčni izvršbi na denarne prejemke.

Davčna uprava RS
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14 IDEJ ZA DELO OD DOMA

Vam bolj kot suhoparna 40-urna služba diši delo od doma? Poleg tega 
ste dovolj odločni in motivirani za ustanovitev lastnega podjetja? Splet 
ponuja neomejeno možnosti, s katerimi lahko z nekaj truda ustanovite
lastno podjetje.Ob ustanovitvi podjetja naj ima prednost ideja, ki vas 
zanima, razveseljuje in ste vanjo pripravljeni vložiti tudi veliko casa. 
Ob tem ne racunajte prevec na to, kakšne so možnosti prihodka, tako 
kot vsaka ideja potrebuje obdobje, da se razvije, tudi vsako podjetje 
potrebuje cas, da obrodi sadove.

Idejni seznam razlicnih del od doma:

Organiziranje družabnih dogodkov. Poslovne, tematske, 
otroške zabave, deklišcine, fantovšcine, poroke in tako dalje. 
Meja ni in ce imate bogato mrežo poznanstev in izvirne ideje, 
se bo preko zadovoljnih strank dober glas o vas širil zelo

        hitro.

Nacrtovanje potovanj in posredovanje letalskih kart. Ce ste 
eden tistih, ki lahko ure in ure presedi pred prenosnikom v 
iskanju ugodnejše ponudbe potovanj in vas veseli brskanje 
za še cenejši letalski prevoz, potem je to vaša priložnost. 
Vecina turistov je namrec pripravljena placati v zameno za

        ugodnejšo turisticno ponudbo.

Inštrukcije. Ce se velikokrat zgodi, da vas prosijo za pomoc pri 
tem ali onem predmetu in so vaše razlage jasne, njihovi 
rezultati pa obetavni, lahko iz tega ustvarite posel.

Anketiranje. Brezcasna uspešnica, ce ste komunikativni in vas 
placilo po ucinku le še dodatno motivira. Vsekakor zadeva, s

        katero lahko uspete.

Izdelovanje in prodajanje izdelkov domace obrti. Rocno 
narejeni izdelki so ponovno cenjeni in primerni za darilo ob 
vsakovrstnih priložnostih. Monotona skodelica za caj, ki bi 
jo sicer kupili za 1 evro, pridobi na vrednosti, ce pustite 
domišljiji prosto pot, jo poslikate in prodate za nekajkrat 
višjo vsoto. Mimogrede, ste že slišal za podjetniški uspeh z

        Angelskimi keksi?

Ustvarjanje spletnih strani. Res je, zacetni vložek za 
programsko in strojno opremo je visok, vendar je postavitev 
spletne strani tudi dobro placana. Poleg tega se tržišce razvija

        in prav gotovo je to brezcasna ideja.

Spletni racunovodski servis. Vecina samostojnih podjetnikov 
skrbi za lasten posel, ob tem pa se utapljajo v neurejenih 
racunih, kaoticnem sistemu prihodkov in odhodkov... 
Priložnost za ustanovitev podjetja, s katerim bi preko spleta 
skrbeli za organiziranost in natancno vodenje bilanc in

        racunov drugih podjetij.

Telefonski marketing. Oglaševanje in ponujanje storitev ali 
produktov preko telefona je in vedno bo brezcasna

        uspešnica. 

Pomocnik starejšim. Skok v trgovino, spremljanje na sprehodu v 
park, branje knjig, to so stvari, ki jih nekateri starejši sami ne 
morejo opravljati, vendar so zanje pripravljeni placati. 

Lektoriranje. Tržišce je veliko in zahtevno, toda v vsakem 
porocilu manjkajo vejice in druga locila. Nova priložnost?

Raziskovanje rodovnikov. Ideja, ki je v tujini postala pravi hit. 
Rodovniki so odlično darilo za okrogle obletnice tistim, ki 
cenijo prednike, vendar večina ljudi nima časa brskati po

        različnih arhivih in rodovniških knjigah.

Plesni učitelj. Veliko dela in še več zabave. Če imate ritem, če ste 
se v mladosti ukvarjali s plesom in vas ta želja še ni zapustila, 
jo lahko uporabite za ustanovitev lastnega plesnega studia. 
Poleg ogledala potrebujete le še dobro poznavanje plesnih

        korakov.

Čistilni servis. Majhna in večja pisarniška podjetja ob koncu 
tedna zapustijo poslovni objekt v kaotičnem stanju. 
Počiščene pisarne in posesane preproge ne zahtevajo veliko 
šole, dovolj bo le sesalec, vedro, krpa in volja do dela.

Vir: At Home Works

PLAČEVANJE PRISPEVKOV

Imam "popoldanski" s.p., sam plačujem obvezne prispevke za ZPIZ in 
ZZZS. Ali mi lahko kdo prosim preprosto razloži, kako naj plačujem te 
prispevke po novem? Sam konkretnih podatkov nikjer ne najdem. 

Prej ZPIZ:
TRR: 01100-8460906416 (MF DURS MB)
Sklic: 09 XXXXXXXX-20212 (XXXXXXXX = davčna številka)
Vrsta posla: A5000
Znesek: 31,51 EUR
Po novem ZPIZ (ali razmišljam pravilno?):
TRR: 01100-8882000003
Sklic: SI19 XXXXXXXX-44008 (XXXXXXXX = davčna številka)
Koda namena: ????
BIC banka prejemnika: BSLJSI2X
Znesek: 31,51 EUR

Vir: Mladi podjetnik, oktober 2011

VABILO NA DOGODEK: DIGITALNI 
ECOSISTEMI ZA POSLOVNI SVET

Vabilo
 

"DIGITALNI ECOSISTEMI ZA POSLOVNI SVET"
NOVE TEHNOLOGIJE ZA PODJETJA PRIHODNOSTI

 
Auditorium della Federazione Veneta delle BCC

via Longhin 1, Padova

 21 NOVEMBER 2011, OB 10.00 uri

Informest, Agencija za razvoj ter mednarodno sodelovanje v 
sodelovanju z CNA - nacionalno konfederacijo obrti ter malih in 
srednje velikih podjetij dežele Veneto ter GZS Območno zbornico za 
severno Primorsko, Vas vljudno vabimo na dan, ki je posvečen 
"digitalnim ecosistemom", novim tehnologijam za razvoj 
podjetniških poslov. Digitalni ecosistemi so software platforme 
katerih uporaba vpliva na povečanje dinamičnosti pri poslovanju, 
zlasti malih in srednje velikih podjetij. Ta tehnologija omogoča 
podjetjem aktivacijo novih modelov pri komuniciranju in s tem dvig 
konkurenčnosti.
Srečanje, oziroma seminar bo

v ponedeljek 21. novembra 2011
 v Auditorium della Federazione Veneta delle BCC, 

via Longhin 1, Padova, Italija

Predavanja, ki se bodo vršila v prvem delu bodo tako v slovenščini kot 
v italijanščini, saj bo zagotovljeno simultano prevajanje.

Varstvo otrok. Vse več je ozaveščenih staršev, ki dajejo prednost 
individualnemu varstvu otrok. Delno zato, ker so vrtci 
prenatrpani, delno pa zato, ker je pedagoški proces veliko

        bolj učinkovit, če so skupine otrok manjše. 
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ZAKAJ IN KAKO PREOBLIKOVATI S.P. V D.O.O.?

Samostojni podjetniki posamezniki se v praksi največkrat odločijo za 
preoblikovanje iz s.p. v enoosebno družbo, d.o.o., predvsem zaradi 
davčnih obremenitev in osebne odgovornosti. Naslednji pomembni 
razlogi so morebitna širitev dejavnosti, namen prodaje dejavnosti ipd. 
Vsekakor je priporočljivo, da pri dokončni odločitvi podjetniku 
svetujejo tudi računovodja, davčni in pravni strokovnjak, tisti, ki so 
seznanjeni s poslovanjem podjetja, situacijo ter razumejo podjetnikova
pričakovanja.

Po sprejemu odločitve mora podjetnik vsaj 3 mesece pred nameravano 
priglasitvijo akta o preoblikovanju in registraciji novoustanovljene 
družbe z omejeno odgovornostjo objaviti (na primeren način) 
prenehanje svojega poslovanja kot s.p. in preoblikovanja v d.o.o., kar 
lahko stori pisno, preko sredstev javnega obveščanja ali pa z
obvestilom v poslovnih prostih.

Nato je potrebno na določen, bilančni, presečni, dan sestaviti
računovodske izkaze s priloženimi popisi:

· osnovnih sredstev
· zalog blaga, materiala

Na podlagi navedenega se ugotovi vrednost premoženja, ki bo podlaga 
tudi za pripravo akta o preoblikovanju, ki se vpiše v sodni register. 
Skladno z veljavno zakonodajo bo novoustanovljena družba, kot 
pravni naslednik, prevzela vse terjatve in obveznosti od s.p., vendar 
pozor: fizična oseba odgovarja s svojim premoženjem še 5 let po
preoblikovanju.

Po opravljenem preoblikovanju, po prejetem sklepu sodišča o vpisu 
družbe v sodni register je potrebno urediti še:

· poslovni transakcijski račun (pri poslovni banki)
· zavarovanje lastnika (ZZZS)
· zaposlitve redno zaposlenih (ZZZS)
· morebitna dovoljenja, licence ipd. (morajo glasiti na 

družbo in ne več na SP)
· obvestilo partnerjem o spremembi

 Davčne posledice: Dejansko jih ni! V predstavljenem primeru 
gre namreč za t.i. davčno nevtralno preoblikovanje, kar 
pomeni, da se vse davčne ugodnosti in pravice prenesejo na 
novoustanovljeno družbo. To pa ne bi bilo mogoče v 
primeru, da bi predhodno zaprli SP in odpirali novo družbo.

        Stroški: Postopek preoblikovanja majhnega samostojnega
     podjetnika, ki nima veliko sredstev in premoženja, je
          relativno majhen strošek in sicer okoli 600Ä, med tem ko v
               primeru preoblikovanj večjih podjetnikov lahko cena
               naraste tudi do več tisoč evrov.

MARTINOVANJE V KOPRU

Mesec november je v znamenju sv. Martina. V počastitev njegovega 
godu se po mestih in v zaledju pripravljajo številne veselice.  Tako bo 
od 4. do 13. novembra pod šotorom že tradicionalno štirinajsto 
Martinovanje v Vinakopru, kjer bodo za zabavo poskrbele številne 
glasbene skupine, med njimi Dan Ponjer in Vlado Kalember, Ne me 
jugat, klapa Lungomare, Navihanke, Mambo kings, Koktelsi, Klapa 
Leut, Kingston in Pop corn. Za pestro dogajanje bodo med 
praznovanjem goda svetega Martina poskrbeli tudi v Marezigah, kjer 
boste lahko med 11. in 13. novembrom obiskali tradicionalno Martinjo, 
se udeležili vinskega sejma, degustacije vin ter prisostvovali krstu
mladega vina in bogatemu kulturnemu programu. 

Več na  oziroma na .www.martinovanje.net www.koper.si

NATEČAJ “MLADI MOŽGANI EVROPE”

MMC RTV Slovenije in 
 v sodelovanju z 

, razpisujejo natečaj »Mladi, 
možgani Evrope«, akcijo, katere namen je spodbujanje mladih k 
razmišljanju o pomenu in vlogi možganov v našem življenju.
Natečaj je namenjen srednješolcem (skupinam, razredom ali 
posameznikom), ki na natečaj lahko prijavljajo različne izdelke na 
temo človeških možganov v navezavi z življenjem v Evropski uniji. 
Natečaj traja do 29. februarja 2012. Ob koncu natečaja bo posebna 
komisija izbrala najboljše izdelke v dveh kategorijah (kategorije: 
Srednješolci – prvi in drugi letnik in Srednješolci – tretji in četrti 
letnik), katerih avtorji bodo prejeli posebne nagrade.
Nagrade za zmagovalce so: obisk Evrošole v Strasbourgu, več 
različnih tečajev tujega jezika, organiziran obisk Instituta Jožef Stefan
in različne praktične nagrade.

1. Tema in oblike izdelkov
Tema prijavljenega izdelka je lahko poljubna, po izbiri 
avtorja/avtorjev, vendar se mora po vsebini ali formatu navezovati na 
temo »možgani v povezavi z življenjem v Evropski uniji«. Če avtorji 
izdelkov zaradi različnih vzrokov ne morejo shraniti v zahtevanem 
formatu, lahko le-te (predstava, razstava ipd.) posname ekipa 
Multimedijskega centra RTV SLO. Izdelki so lahko skupinski ali delo
posameznika.

2. Natečajni pogoji
Dolžina video-  ali avdioizdelka je lahko največ deset minut. Velikost 
ne sme presegati 100 MB. Format videa je lahko eden izmed 
naslednjih: AVI, QuickTime (mov, qt), MPEG, WMV, Flash (flv). 
Format avdia: MP3, WAV, WMA1, VMA2, OGG. Dolžina besedilnega
izdelka je lahko poljubno dolga. 

3. Kdo lahko sodeluje
Na natečaju lahko sodelujejo skupine ali razredi Srednjih šol ali pa 
dijaki posamezniki. Vsak prijavitelj (posameznik ali skupina) lahko 
sodeluje večkrat, neomejeno. RTV do avtorjev nima nobenih
materialnih obveznosti.

4. Avtorstvo
Udeleženci so sami odgovorni za avtorstvo gradiva, uporabljenega v 
prijavljenem izdelku. 

Center za osebe s pridobljeno možgansko 
poškodbo Zarja Evropskim parlamentom, 
Informacijsko pisarno v Sloveniji

Ob prijavi nam morajo obvezno poslati tudi podatke: ime in priimek
 avtorjev in mentorjev, elektronski naslov za kontakt, razred in šola 
ter naslov šole.

7. Rok za prijavo izdelkov 
V natečaju sodelujejo vsi izdelki, oddani na pošti ali preko elektronske
pošte najpozneje 29. februarja 2012 do 24. ure.

5. Nagrade
Nagrade dobijo najboljši izdelki v posamezni kategoriji. 

6. Prijava izdelkov na natečaj
Izdelek v natečajnih pogojih določenega obsega in formata avtorji sami 
pošljejo po običajni ali elektronski pošti: MMC RTV SLO, 1550
Ljubljana, Natečaj Mladi, možgani Evrope; e-naslov: 
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PODJETNIŠTVO

POSLOVNA IDEJA: RABLJENA OTROŠKA 
OBLAČILA IN IGRAČE

Začetni stroški: od 10.000 do 40.000 evrov
Marketing: Vizitke, letaki, marketing od ust do ust, oglasi v 
izbranih revijah, lokalnih časopisih, če imate avtomobil, ga 
polepite …
Posebne zahteve glede izobrazbe: Poznati morate delovanje 
trgovine. 
Potrebna oprema: Telefon, računalnik, faks, fotoaparat
Podjetje lahko upravljate od doma: Ne
Je v Sloveniji že konkurenca: Da 
Čas delovanja: Vse leto

Dejstva
Glede na to, da časi niso ravno rožnati, se vse več ljudi, tako kot se 
dogaja pri avtomobilih, ozira tudi po trgovinah, ki prodajajo rabljena 
oblačila in izdelke. Zlasti na področju rabljenih otroških oblačil in 
igrač je priložnosti veliko. Otroci hitro prerastejo svoja oblačila, še 
hitreje pa se naveličajo svojih igrač. In prav zato se mnogi starši, 
zlasti pa tisti s šibkejšim finančnim položajem, vse pogosteje 
obračajo po trgovinah z rabljenimi otroškimi izdelki. 
 
Seveda bi vsi starši svojim otrokom radi kupili le najboljše stvari, a 
mnogim družinski proračun tega preprosto ne dopušča, drugim pa se 
zdi nesmiselno kupovati obleke in igrače vrhunskih znamk, saj jih 
otroci prerastejo, še preden jih dobro začnejo nositi oziroma se z
njimi igrati.
 
Rešitev je kupovanje v trgovinah z rabljenimi otroškimi oblačili in 
igračami. Cene v takih trgovinah so bistveno nižje kot sicer, koristi 
pa imajo vsi vključeni v verigo: tisti, ki prodajajo, tisti, ki kupujejo, 
in seveda tudi trgovec, ki si za funkcijo posrednika zaračuna
provizijo. 

Trg
Vsi starši, ki ne želijo ali ne zmorejo zapraviti gore denarja za
otroška oblačila in igrače.
 
Nasvet
Oglašujte svojo dejavnost po vrtcih, šolah, v revijah za starše, na
spletnih straneh, ki obravnavajo tematike za starše. 
 
Pobrskajte tudi po spletu, da vidite, kako so organizirane tovrstne 
trgovine v tujini. Fizično trgovino pa lahko prenesete tudi na splet.

JAVNI RAZPIS »PROCESNI VAVČER 2011/2012«

 
JAPTI je ponovno objavil javni razpis »Procesni vavčer 2011/2012«. 
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov zunanjih strokovnjakov in 
stroškov kotizacij za usposabljanja zaposlenih. Vloge za razpis morate
oddati do 19. novembra 2011. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zunanjih 
strokovnjakov v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v 
podjetjih in stroškov kotizacij za usposabljanja zaposlenih, ki so člani 
projektne skupine, na področju metodologij za uvajanje izboljšav
poslovnih procesov v podjetjih. Namen razpisa je spodbuditi izvajanje 
stalnih izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Na javnem razpisu
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta 
tega javnega razpisa, znaša 300.000,00 EUR za leti 2011 in 2012
skupaj. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oz. ne dlje kot do 
29.11.2011. Vloge, ki bodo prispele po 29.11.2011, se kot prepozne s
sklepom zavržejo. Vlogo lahko podjetje pošlje po pošti ali dostavi 
osebno na sedež JAPTI. Original vloge mora biti dostavljen v zaprti 
ovojnici, ki je opremljena z izpolnjenim Obrazcem št. 4: »Naslovnica 
za ovojnico«, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Vir: http://www.japti.si

5 NOVOSTI NA PODROČJU AKTUALNIH 
RAZPISOV

Novosti na področju aktualnih razpisov:
· 3. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih  
                gospodarstev za leto 2011, za naložbe na področju
                živinoreje 

· 2. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev za leto 2011, za naložbe na področju 
sadjarstva in vinogradništva 

· Javni razpis za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno 
energijo z uporabo domačih virov primarne energije v letu 
2011 

· Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje 
športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014 

· Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih 
dejavnosti, raziskovanja i

Še vedno aktualni razpisi:
· Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011, rok za 

oddajo je 28.10.2011. 
· Ugodni krediti za podjetja z obrestno mero 6 mesečni 

EURIBOR + 0,8% ter garancija države. Rok: 20.11.2011 
(P1 TIP). 

· Novo javno povabilo Zaposli.me, na katerem tržni 
delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev 
brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev. 

· Sredstva za učinkovito rabo električne energije – sredstva 
za podjetja. Rok. 7.12.2011. Prijave se že zbirajo.

· Sredstva za raziskave in razvoj v podjetjih ter za zaposlitev 
mladih raziskovalcev ali raziskovalcev iz raziskovalnih 
organizacij. 

· Do 50% sofinanciranje prenove javne razsvetljave. 
Prijavijo se lahko občine. 

· DOLB 3 - sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso za 2012 – 2015. 

Razpisi, ki prihajajo:
· Ukrep 111 – Usposabljanje za delo v kmetijskem, 

gozdarskem in živilskem sektorju 
· Ukrep 113 – Zgodnje upokojevanje kmetov
· Ukrep 122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
· Ukrep 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in 

gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, 
samostojne podjetnike, zadruge in zavode

· Ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane 
z razvojem in prilagodljivostjo kmetijstva – komasacije in 
agromelioracije

· Ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane 
z razvojem in prilagodljivostjo kmetijstva – namakanje

· Ukrep 133 – Podpora skupinam proizvajalcev pri 
dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za 
proizvode, ki so vključeni v sheme kakovostne hrane

· Ukrep 142 – Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin 
proizvajalcev

· Ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti 
· Ukrep 312 – Podpora ustanavljanju in razvoju mikro 
· Ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi (december 2011) 
· Ukrep 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine
· Razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in 

mobilnih aplikacij za zavode, društva, občine….
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Izdajatelj: Regionalni razvojni center Koper, Župančičeva 18, 6000 Koper. Tel.: 05 663 75 80, fax: 05 663 75 81, e-mail: info@rrc-kp.si.  
TRR: SI56 1010 0003 9157 634, Banka Koper. Revija izhaja v prvi tretjini meseca in je brezplačna. Podjetniški glas Primorske je vpisan v evidenco 
javnih glasil pri Uradu Vlade za informiranje, Ljubljana, pod zaporedno številko 1200. Glavna in odgovorna urednica: Irena Bartolič.
Poštnina za naročnike je plačana pri Pošti Slovenije PE Koper, 6104 Koper-Capodistria.

PODJETNIŠKA BORZA

UP ZRS
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Garibaldijeva 18, SI-6000 Koper
Telefon: 05/663 77 80
Spletna stran: ,  
Kontaktna oseba: Špela Seljak, tel: 05/663 77 39, 
E-mail: spela.seljak@zrs.upr.si

http://csg.zrs-kp.si www.een.si

PRODAMO  HIŠE
Koper- Spodnja Semedela
Hiša v treh etažah, dvostanovanjska (105+214) v izmeri 400 
m2 z velikim vrtom na parceli 884 m2. Prenovljena l. 1997. 
Možnost razdelitve na tri stanovanja. Pogled na morje iz 
zgornje etaže. Možna zamenjava za stanovanje + doplačilo.
KOPER-ŽUSTERNA III
vrstna hiša na območju Žusterne III, pod Markovim hribom, 
s čudovitim pogledom na morje.Vrstna hiša je v treh etažah v 
izmeri 210 m2, na parceli v izmeri 223 m2. Dokončana z 
vrhunskimi materiali in nadstandardno opremljena. Letnik 
2006. Skoraj nerabljena. UJEMITE PRILOŽNOST.
Koper- Marezige
Na robu vasi, prodamo enostanovanjsko hišo + travnik, na 
katerem je lopa (24+24). Hiša je bila komplet obnovljena leta 
2000. Obsega tri etaže, v prvi etaži se nahaja stara klet in 
nova klet, v drugi in tretji pa stanovanjski del. Zelo mirno 
okolje. Celotna površina hiše je cca. 160 m2, Možnost 
parkiranja za 3 avtomobile. ZK urejeno. Možnost prevzema: 
pomlad 2011. Cena: 360.000Ä

PRODAMO STANOVANJA
Izola- Oktobrske revolucije
3S stanovanje s čudovitim pogledom na morje, 72,60 m2, 
4N. Stanovanju pripada garaža v izmeri 17 m2.
Cena : cca. 200.000Ä
Apartma, 42,70 m2, komplet opremljen- prevzem takoj.
Cena 92.000 Ä.  UJEMITE PRILOŽNOST.
V Livadah prodamo opremljeno 3S in 4S stanovanje - novo,
zgrajeno 2005. 

PRODAMO PARCELE
POPETRE Na začetku vasi Popetre, 1,5 km oddaljeno od 
Gračišča prodamo dve zazidljivi parceli, ki se nahajata tik ob 
cesti. Tik ob parceli je tudi elektrika in voda. Parceli sta ravni 
in pravokotne oblike, ena meri 768 m2, druga pa 715 m2. V 
neposredni bližini se izvaja več novogradenj za stanovanjske
namene. Parceli imata odprt pogled proti Gračišču in 
Trseku  (SZ). Cena: 65Ä/m2.
SEČOVLJE- NOVA VAS
Na robu vasi Nova vas prodamo zemljišče v skupni izmeri 
579 m2. Nahaja se v ureditvenem območju za poselitev. Tik 
ob parceli  je cesta, vodovod kanalizacija, elektrika. Parcela 
je ravna , podolgovata. J stran, gleda proti Hrvaški in delno
Sečoveljski vali. Cena: 70.000,00 Ä.

MARKETING GALEB d.o.o., Industrijska cesta 2e, 6310 Izola
TEL. 05/ 66 30 907, 66 30 910, FAX. 05/66-30-905

Srbsko podjetje, specializirano za proizvodnjo 
aluminijastih ograj, kovinskih streh, alu-PVC stavbnega 
pohištva, rezbarjenje kamna, kaminov, solarnih sistemov 
in drugih umetniških kosov, išče distributerje v EU in 
ponuja podizvajalske storitve za podjetja iz 
EU. Podjetje išče tudi poslovne partnerje za skupna 
vlaganja. Šifra: EEN-okt-02 
Srbsko podjetje, proizvajalec teksturirane poliamidne in 
Poliestrske preje ter niti, išče partnerje za vzajemno  
proizvodnjo in pridobivanje novih strank. 
Šifra: EEN-okt-03 
Nemško podjetje, specializirano za prodajo in trženje  
sektorske IKT ponuja prilagojene proizvodne storitve na 
nemškem trgu. Šifra: EEN-okt-04 
Srbsko podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju  
Raziskav in eko inovacij, ponuja podizvajalske storitve in 
svetovanje za nadaljnji razvoj malim podjetjem.  
Šifra: EEN-okt-06 
Švedsko podjetje za energijo in recikliranje se zanima za 
partnerje v Evropi za morebitna skupna vlaganja in / ali  
skupne raziskave, razvoj ali druge evropske projekte.  
Podjetje je prav tako pripravljeno deliti svoje izkušnje. 
Šifra: EEN-okt-08 
Britanski SME specialist za oblikovanje in izdelavo  
Inženirskih delov in rešitev v vesoljskem, avtomobilskem, 
pomorskem in medicinskem sektorju, se ponuja kot 
specialist podizvajalec za partnerje, ki zahtevajo  
standarde in natančne kovinske in kompozitne dele. 
Šifra: EEN-okt-13 
Portugalsko podjetje, specializirano za svetovanje o  
industrijskem inženiringu in vzdrževanju, optimizaciji 
procesov, izvajanje integriranih sistemov upravljanja,  
vodenja projektov, strojne nadgradnje ali dodatnega  
opremljanja, ponuja trgovske posredniške storitve.  
Šifra: EEN-okt-15 
Nemško podjetje, ob likovalska agencija v regiji,  
Specializirana na področju grafike in oblikovanja, išče 
proizvajalca in trgovske posrednike. Prav tako so  
zainteresirani za sodelovanje s proizvajalci pohištva 
in logističnimi podjetji. Šifra: EEN-okt-18 
Nemško podjetje, specializirano za pretvorbo  
odpadkov/nevarnih odpadkov v ponovno uporabo surovin,  
išče vlagatelje za skupen nov inovativni obrat za 
recikliranje odpadkov v Nemčiji. Šifra: EEN-okt-19 
Angleško podjetje, specializirano za predelavo odpadkov 
v energijo, išče potencialne projektne partnerje za skupna  
vlaganja. Šifra: EEN-okt-20 
Nemško podjetje, razvijalec in proizvajalec visoko  
Učinkovitih in okolju prijaznih tehnologij za  
elektrolitsko dezinfekcijo vode, išče partnerje za  
sodelovanje po vsej Evropi. Šifra: EEN-okt-26 

 

PRODAM lesene rabljene palete formata eur in drugih 
dimenzij, tudi termično obdelane z oznako HT, za izvoz na 
Hrvaško in druge prekomorske dežele. Možnost
kompenzacije z vašimi viški rabljenih palet.

PREZENT d.o.o. Vogrsko, tel. 05 301 23 61,
email:  kontaktna oseba: Černigoj, 
gsm: 041 692 239

prezent@prezent.si,

mailto:prezent@prezent.si,


"Državni portal za 
podjetja in podjetnike"
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Aktivnost je sofinancirana s starni JAPTI ter Ministrstva za gospodarstvo
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