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PRODAJAMO lesene rabljene palete formata EUR in drugih 
dimnezij, 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 2360 Fax 301 2361
E-mail: 
Kontaktna oseba: ČERNIGOJ, gsm: 041 692 239

prezenet@prezent.si

PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE 3

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

 

SLOHRA GLOBALNET

Promocija globalne konkurenčnosti podjetnikov začetnikov

V okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-
Hrvaška 2007-2013 je s 1. aprilom 2011 Regionalni razvojni center 
Koper pričel z izvajanjem projekta SLOHRA GLOBALNET.

Splošni cilj projekta je izboljšati globalno konkurenčnost podjetništva 
na slovensko-hrvaškem obmejnem območju. Realiziral se bo s 
posrednim izboljševanjem konkurenčnosti podjetnikov začetnikov. 

Posebni čezmejni cilj je ustvariti in implementirati skupni čezmejni 
sistem upravljanja in razdeljevanja virov podjetnikov začetnikov v 
neugodnem položaju, z namenom povečanja njihove globalne 
konkurenčnosti na slovensko-hrvaškem in drugih trgih EU.

Partnerji v projektu so:

- Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o. (vodilni partner)
- Istarska razvojna agencija d.o.o.
- Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.
- RRA Notranjsko-kraške regije d.o.o.
- Regionalni razvojni center Koper
- Razvojni center Novo mesto d.o.o.
- Regionalna razvojna agencija Posavje

Predvideni rezultati projekta:

- izobraževanje in informiranje ciljne skupine o tem, kako povečati 
konkurenčnost ob upoštevanju aktualnih znanstvenih in tehnoloških 
trendov,
- kreirati skupno strategijo plasiranja proizvodov in uslug na tržišču 
slovensko-hrvaškega mejnega področja, kot tudi na tržišču EU,
- vzpostaviti obmejni izvozni konzorcij,
- promovirati proizvode in storitve  ciljnih skupin, kakor tudi  rezultate 
projekta.

Kontaktna oseba pri RRC Koper: Vlasta Starc, tel.: 05 66 37 582

 

SLOVENIJO IN ITALIJO BOMO POVEZALI S 
KOLESARSKIMI POTMI

Regionalni razvojni center Koper bo naslednja štiri leta vodil 
čezmejni strateški projekt INTER BIKE, v okviru katerega bo 
vzpostavljena kolesarska mreža od Ravenne do Kranjske Gore, 
pripravljen pa bo tudi predlog enotnega označevanja kolesarskih 
poti na obeh straneh meje. Sodelujoče slovenske občine bodo 
zgradile nekaj odsekov kolesarskih poti oziroma pripravile 
dokumentacijo zanje. 

Nadzorni odbor Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 
2007-2013 je marca sprejel sklep o dodelitvi dodatnih sredstev v okviru 
javnega razpisa za strateške čezmejne projekte, objavljenega leta 2009.
Tako je naknadno odobril tri strateške projekte, med njimi tudi INTER 
BIKE – Čezmejne intermodalne kolesarske povezave, ki ga je prijavil 
Regionalni razvojni center Koper. 

Namen projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na 
čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo 
intermodalnih povezav. Projektni partnerji bodo določili glavno traso, 
ki bo potekala od Ravenne do Kranjske Gore. Ob zaključku projekta 
naj bi jo bilo možno v celoti prepotovati s kolesom. Na odsekih, kjer 
kolesarskih poti ne bo, bodo predvideni prevozi koles z drugimi 
prevoznimi sredstvi (vlakom, avtobusom ali ladjo). Osem slovenskih 
sodelujočih občin (Mestna občina Koper, Hrpelje-Kozina, Cerkno, 
Komen, Brda, Miren-Kostanjevica, Kobarid in Kranjska Gora) in 
osem italijanskih pokrajin (Trst, Gorica, Videm, Benetke, Padova, 
Rovigo, Ferrara in Ravenna) bo zgradilo manjkajoče odseke 
kolesarskih poti, ki se bodo navezovali na glavno traso, ali pripravilo 
gradbeno dokumentacijo, uredilo bo počivališča za kolesarje in ostalo 
spremljajočo infrastrukturo. 

Predvidena je priprava predloga enotnega označevanja poti, 
podatkovne baze in digitalne infrastrukture za geografski informacijski 
sistem, iz katerega bodo uporabniki lahko pridobivali informacije o 
poteh, zanimivostih in ponudbi ob njih. Vzpostavljena bo spletna stran, 
natisnjen pa bo tudi štirijezični kolesarski vodnik z zemljevidom. 
Partnerji bodo poleg tega izmenjali izkušnje, saj imajo nekatere 
italijanske pokrajine, kot na primer Ferrara, dolgoletno kolesarsko 
tradicijo. 

Celotna vrednost projekta znaša 3,5 milijona evrov. Pri njem 
sodelujejo poleg omenjenih občin in pokrajin še Centralna direkcija za 
mobilnost, energijo in prometno infrastrukturo Regije Furlanija-
Julijska krajina, ajdovska Razvojna agencija ROD, Posoški razvojni 
center, novogoriška Regionalna razvojna agencija severne Primorske 
ter tri italijanske lokalne razvojne agencije GAL Venezia Orientale iz 
Benetk, Delta 2000 iz območja Ferrare in GAL Polesine Delta del Po iz 
območja Roviga. Projekt bo trajal štiri leta. 

Larisa Kunst

VABILO K SODELOVANJU

Vabilo k sodelovanju podjetjem, ki delujejo v navticni 
industriji.

Pripravlja se Boat show v Puli od 19. – 22.10.2011 

http://www.pulaboat.com/

Posebej se vabljeni proizvajalci interiera, navticnih oblek, 
navigacije ipd.

Prijavite se lahko direktno direktorici marketinga:

Edita Šanovic
Marketing manager

Adresa: Stiglicheva 24, 52 100 Pula
Tel: 052/541-304, Fax: 052/541-124

Mob: 099/805-4137
E-mail: marketing@pulaboat.com , www.pulaboat.com

mailto:prezenet@prezent.si
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OZNAČEVANJE TEKSTILNIH IZDELKOV V 
SPLETNIH TRGOVINAH WWW.OZNAKE-
TEKSTILA.SI 
 
Ob velikem porastu spletnih trgovin, se iz leta v leto povečuje tudi 
ponudba tekstilnih izdelkov, ki se prodajajo v spletnih trgovinah. Ti 
izdelki morajo biti označeni skladno s Pravilnikom o navajanju 
surovinske sestave in o tekstilnih imenih. Spletna stran www.oznake-
tekstila.si je odprta vsem registriranim uporabnikom brazplačno;
vključuje pa: 

�navodila glede označevanja tekstilnih izdelkov, 
�prevajalnik imen tekstilnih vlaken v vse jezike EU, 
�prevajalnik za trgovska imena in okrajšave, 
�podrobne opise vseh tekstilnih vlaken (vključno s slikicami), 
katerih imena se lahko uporabljajo pri navajanju surovinske sestave,
�označevanje tekstilnih izdelkov v državah EU
�novice, ki jih prejemajo registrirani uporabniki in na katere se 
lahko naročijo tudi naročniki RSS itd.
 
Avtor: Strokovna služba PTZ

RAZLAGA KOLEKTIVNE POGODBE 
DEJAVNOSTI TRGOVINE 

V Uradnem listu RS št. 26, z dne 8.4. 2011 je bila na strani 1172 
objavljena Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine, ki se
glasi:

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine je na 
podlagi 88. člena Dogovora o spremembah in dopolnitvah Kolektivne 
pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni 
pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije številka 1 (Uradni list RS, št. 
111/06, 127/06, 109/07, 21/08, 94/08, 10/09 in 34/09) (v nadaljevanju: 
KPDTS) in na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.
42/02, 103/07) je na seji dne 18. 3. 2011 sprejela

R A Z L A G O 
Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine, kot sledi:

– Povračilo stroškov za prehrano med delom

Na podlagi 2. točke 80. člena KPDTS je delavec upravičen do povračila 
stroškov za prehrano med delom, kolikor mu ni zagotovljen brezplačen 
topli obrok ustrezne kvalitete, energetske vrednosti, pri čemer mora biti 
vrednost toplega obroka ekvivalentna vrednosti, ki jo določa tarifna
priloga. 

Navedeno pomeni, da je delodajalec obvezan mesečno tekoče 
izplačevati povračila teh stroškov do minimalne višine, ki jo določa 
tarifna priloga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, če 
delavcu ni zagotovljen ustrezen topli obrok. Delodajalec pa ima 
pravico, da višino povračila stroška in način njegovega izplačila uredi 
in izvede ugodneje, kot določa KPDTS in Tarifna priloga h KPDTS, 
bodisi v internih aktih, s sklepom ali na osnovi svoje odločitve.

Obrazložitev:

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR) v 130. členu ureja 
povračilo stroškov v zvezi z delom, in sicer v prvem odstavku določa, 
da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano 
med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima 
pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. 
Skladno z drugim odstavkom 130. člena ZDR se višina povračil 
stroškov v zvezi z delom določi z izvršilnim predpisom, če ni določena
s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo. 

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o kolektivnih pogodbah 
(Uradni list RS, št. 43/06, 45/08 – ZArbit), ki določa, da kolektivna 
pogodba velja za vse delavce pri delodajalcu oziroma pri delodajalcih, 
za katere kolektivna pogodba velja, če kolektivno pogodbo sklene en 
ali več reprezentativnih sindikatov, je KPDTS šteti za kolektivno
pogodbo splošne veljavnosti.

ZDR v 134. členu nadalje določa plačilni dan, ki pa se nanaša zgolj na 
plačilni dan za plačilo plače, ne pa tudi povračila stroškov v zvezi z 
delom. Določb, ki bi urejale roke in obdobja za plačilo povračil
stroškov v zvezi z delom, ZDR ne vsebuje.

KPDTS določa v 2. točki 80. člena Prehrana med delom, da je delavec 
upravičen do povračila stroškov za prehrano med delom, kolikor mu ni 
zagotovljen brezplačen topli obrok ustrezne kvalitete, energetske 
vrednosti, pri čemer mora biti vrednost obroka ekvivalentna vrednosti, 
ki jo določa tarifna priloga. Višina povračila stroškov za prehrano med
delom se določi v tarifni prilogi. 

V tarifni prilogi je v 2. točki 3. člena določeno, da znaša višina 
povračila stroška za prehrano med delom najmanj 3,85 EUR za dneve 
prisotnosti na delu. Tako tudi KPDTS ne vsebuje roka in obdobja za
povračilo stroškov prehrane med delom.

Glede na to, da KPDTS določa minimalne standarde, ter glede na to, da 
ne ZDR, ne KPDTS, ne določata roka, obdobja in načina povračila 
stroškov prehrane med delom, z vidika KPDTS ni ovire, da delodajalci 
sami bodisi v internih aktih, s sklepom ali na osnovi svoje odločitve to
uredijo ugodneje.

Povedano poenostavljeno, tekoče izplačilo povračila stroškov 
prehrane med delom je obvezno do minimalne višine, ki jo določa 
tarifna priloga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije. 
Kolikor pa se v poslovnem letu ugotovi, da se lahko izplača več kot
 določa kolektivna pogodba, v ZDR in v KPDTS za to ni nobene ovire.

Vir: http://http://www.gzs.si

Nekomerciano partnerstvo »Rusko-Balkanska informacijska 
gospodarska agencija« (RusBalkanInform) je z namenom razvoja 
svojega poslovanja izdelala Mednarodni trgovinski informacijski 
portal slovenskih, ruskih in balkanskih podjetij, ki se nahajajo na 
spletnem naslovu: www.tradeportal.si. Na tem portalu se registrirajo 
tudi podjetja iz drugih držav.

Glavni namen trgovinskega portala je vzpostavitev direktnih poslovnih 
stikov med slovenskimi podjetji na medregijski in mednarodni ravni 
z balkanskimi in ruskimi podjetji. 

Na podlagi RusBalkanInform-a se v bodoče načrtuje tudi organiziranje 
in vodenje poslovnih sestankov (poslovnih forumov), ki se jih bodo 
udeležili ruski in tuji predstavniki izvršilnih organov oziroma 
direktorij podjetij.

Podatkovna baza ruskih, albanskih, bolgarskih, grških, makedonskih, 
romunskih, srbskih in slovenskih, turških in hrvaških podjetij vsebuje 
več kot 2 milijona podjetij, ki poslujejo v realnem gospodarskem 
sektorju.

GOSPODARSKE ZBORNICE



 

GOSPODARSKE ZBORNICE
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ABC OBVEZNEGA POBOTA

Če dolžniki ne prijavijo svojih obveznosti, jih lahko doleti globa 
do 10 tisoč evrov, opozarjajo na Ajpesu.

Kdo se mora prijaviti. V obveznem pobotu bodo morali sodelovati vsi 
poslovni subjekti, vpisani v Poslovni register Slovenije, torej 
podjetniki, samostojni podjetniki, osebe, ki opravljajo dejavnost, in 
javni organi. Tudi tisti, ki imajo neporavnane obveznosti še izpred 16. 
marca, ko je zacel veljati zakon, ki uvaja obvezen pobot.

Kako se prijaviti. Dolžniki se morajo na prvi krog pobota prijaviti 
prek Ajpesove spletne strani najpozneje do 15. aprila do 13. ure. 
Prijavo vnesejo v elektronski obrazec ali pa v posebno tabelo na 
Ajpesovi spletni strani neposredno prenesejo podatke iz svojega 
informacijskega sistema. Zadnje priporocajo predvsem tistim, ki imajo 
vec neporavnanih obveznosti. S pooblastilom dolžnika lahko prijavo 
vloži tudi zakoniti zastopnik ali pooblašcenec, na primer davcni
svetovalec ali racunovodja.

Kaj navesti v vlogi. Do julijskega kroga pobota morajo dolžniki 
navesti le skupni znesek dolga za posameznega upnika in njegovo 
davcno številko. Od julija pa bo treba poleg upnikove davcne številke 
navesti tudi datum in številko posameznega racuna, datum nastanka 
zamude pri placilu, znesek neporavnane obveznosti po posameznem
racunu in zaporedno številko prijave.

Katere terjatve prijaviti. V prvi pobot morajo dolžniki prijaviti vse 
zapadle obveznosti za nazaj. Iz tega so izvzete tiste, v zvezi s katerimi 
poteka spor na sodišcu ali izvršilni postopek, in tiste, katerih placilo je 
zavarovano, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic. V 
naslednje pobote pa bodo prijavljali le tiste obveznosti, za katere bo 
nastala zamuda pri placilu do naslednjega kroga pobota, ki ga bo
izvedel Ajpes.

Popravni izpit. Ce želijo dolžniki preklicati prijavljene obveznosti, 
lahko to vsak mesec storijo do zakljucka sprejemanja prijav v 
posamezni krog pobota. Po preklicu prijave lahko obveznosti izbrišejo
ali dodajo nove ter se znova prijavijo.

Za pobot tisocinko. Dolžnik, ki mu bo v pobotu uspelo poravnati vsaj 
del prijavljenih obveznosti, bo moral placati nadomestilo stroškov v 
višini enega promila oziroma ene tisocinke vrednosti pobotnega 
zneska. Najmanjši znesek nadomestila je štiri evre. Za tiste, ki jim ne 
uspe poravnati vsaj dela obveznosti, je pobot brezplacen.

Objava rezultatov. Ko bo Ajpes pobot zakljucil, bo na svoji spletni 
strani objavil rezultate. Porocilo bodo dolžniki lahko prevzeli prek
aplikacije ePobot.

Vir: http://www.ajpes.si

POZIV NOVE REVIJE ZA TURIZEM IN 
INOVATIVNOST

Academica Turistica - Tourism and Innovation Journal je 
naslednica revije Academica Turistica - revija za teorijo in prakso v 
turizmu.Prenovljena periodicna strokovno-znanstvena publikacija bo 
objavljala prispevke s podrocja inovativnih vidikov turizma ter pojava 
inovativnosti na vseh podrocjih povezanih s turizmom.
Revija, ki jo izdaja UP Fakulteta za turisticne študije Turistica iz 
Portoroža v sodelovanju z Univerzitetno založbo Annales, vabi
avtorje k oddaji prispevkov za septembrsko izdajo.

Rok: Rok za oddajo clankov je 8. maj 2011.

Dodatne informacije: Vec informacij je na voljo na spletni strani: 
 in na e-naslovu: 

.
http://academica.turistica.si/
scrambled_mail_hrefacademica@turistica.si

OBDAVCITEV DOHODKOV POSLOVODIJ IN 
PROKURISTOV

Dohodki, ki jih fizična oseba – poslovodja doseže na podlagi 
pogodbe o poslovodenju, se obdavčijo kot dohodki iz delovnega 
razmerja. Enako velja za dohodke prokurista, dosežene za vodenje 
družbe, na podlagi pogodbe o poslovodenju. Pri tem se povračila 
stroškov ne vštevajo v davčno osnovo tega dohodka, in sicer pod pogoji

in do višine, ki jo določi vlada. Dohodki prokuristov, ki so pooblaščeni 
za zastopanje družbe, pa se štejejo za dohodke iz drugega pogodbenega 
razmerja. Med te dohodke se štejejo tudi izplačila za povrnitev 
stroškov v zvezi z opravljanjem dela in zanje plačnik davka

(izplačevalec) ob izplačilu izračuna in plača akontacijo dohodnine. 

Pogodba o poslovodenju in pogodba o prokuri sta pogodbi civilnega 
prava. S pogodbo o poslovodenju se poslovodja zaveže, da bo opravljal 
določeno delo, podjetje pa mu bo v zameno izplačevalo
nadomestilo.

Smiselno enako velja tudi za pogodbo o prokuri. Prokurist je skladno z 
določbami Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, 
št. 65/09 – UPB3) opredeljen kot poslovni pooblaščenec, ki ima 
funkcijo zastopanja proti tretjim osebam. Pojem poslovodnih oseb 
ZGD-1 opredeljuje v 10. členu, ki določa, da se za poslovodstvo 
štejejo organi ali osebe, ki so po tem zakonu ali po aktih
družbe pooblaščeni, da vodijo njene posle. 

Pravni temelj pridobitve pooblastila za vodenje poslov družbe je lahko 
zakon ali imenovanje na funkcijo v družbi, za katero pravila družbe 
določajo, da obsega tudi pristojnost za vodenje poslov. Imenovanje 
poslovodstva je nujen pogoj za vpis v sodni register, saj mora družba 
skladno z drugim odstavkom 47. člena ZGD-1 ob prijavi za vpis v 
register priložiti akt o ustanovitvi in akt o imenovanju poslovodstva, 
če to ni določeno že z aktom o ustanovitvi. Dohodki za opravljeno delo 
oziroma storitev prokuristov in direktorjev se skladno s šestim 
odstavkom 35. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št.
13/11-UPB7) štejejo za dohodek iz zaposlitve.

Dohodki, prejeti za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega 
subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi poslovnega razmerja, se 
skladno z določili 1. točke drugega odstavka 37. člena ZDoh-2 štejejo 
za dohodke iz delovnega razmerja. Med slednje pa ne spadajo 
dohodki prokuristov, ki nimajo poslovodstvenega položaja. Prokurist 
je namreč skladno z določbami ZGD-1 opredeljen kot poslovni 
pooblaščenec, torej ni organ odločanja niti organ vodenja v družbi,
ampak ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam. 

Od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, ki skladno s prvim 
odstavkom 38. člena ZDoh-2 vključuje vsak posamezni dohodek za 
opravljeno delo ali storitev vključno s povračili stroškov, 
izplačevalec skladno z desetim odstavkom 127. člena ZDoh-2 
izračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25 odstotkov. Pri 
izračunu akontacije dohodnine se skladno s četrtim odstavkom 41. 
člena ZDoh-2 upošteva zmanjšanje davčne osnove v višini 10 
odstotkov normiranih stroškov. 

Prejemki fizicne osebe za vodenje družbe se skladno s 1. tocko 
drugega odstavka 37. clena ZDoh-2 obdavcijo kot dohodek iz 
delovnega razmerja, od katerega se akontacija dohodnine izracuna, 
odtegne in placa po stopnji 25 odstotkov, ce se izplacevalec dohodka 
ne šteje za glavnega delodajalca v smislu ZDoh-2. V primeru, da se 
izplacevalec šteje za glavnega delodajalca, pa se akontacija dohodnine 
izracuna tako, da se za posamezni dohodek uporabijo stopnje 
dohodnine in lestvica iz 122. clena ZDoh-2, preracunana na 1/12 leta. 
To velja tudi za dohodke prokurista, kadar prokurist vodi poslovni 
subjekt, opravlja funkcijo poslovodenja vendar formalno ne zaseda 
poslovodstvenega položaja.

Vir: http://www.durs.gov.si
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JAVNI RAZPIS »INOVACIJSKI VAVČER 2011«

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev oz. svetovalcev pri 
pripravi in izvajanju razvojno naravnanega ali raziskovalno razvojnega 
projekta podjetja, kjer bo končni rezultat vloga za pridobitev pravice 
industrijske lastnine v obliki nacionalne ali mednarodne prijave:

patenta ali modela ali znamke. 

V primeru, kjer bo končni rezultat projekta podjetja vloga za pridobitev 
zaščite pravic industrijske lastnine v obliki modela ali znamke je lahko 
kot dodatni rezultat storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi in 
izvajanju projekta podjetja izdelan priročnik za uporabo nove ali 
prenovljene celostne grafične podobe podjetja ali proizvoda/storitve 
podjetja, ki je vezan na pridobljeno pravico industrijske lastnine v 
obliki modela ali znamke, in sicer v tiskani ali elektronski obliki, 
namensko za podjetje, ki se prijavlja na ta javni razpis in je predmet
tega javnega razpisa.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo mikro, 
majhna in srednje velika podjetja.
Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa 
znaša 1.500.000 EUR.
Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in 
tuje investicije.
Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, vendar ne dlje kot do 
29.9.2011.

Vec: www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=116&l=sl

PODJETNIŠKI SKLAD PONUJA ZA 60 
MILIJONOV EVROV GARANCIJ

Slovenski podjetniški sklad je v  z dne, 1.4.2011 
objavil razpis za dodelitev garancij za bancne kredite s subvencijo 
obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom malih 
in srednje velikih podjetij. Za izdajanje garancij je na voljo 60 
milijonov evrov, za subvencioniranje obrestne mere pa 5,4 milijona
evrov. Prvi rok za prijavo je 5.maj.

Sklad želi z razpisom izboljšati dostop mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem do ugodnih posojil, namenjenih za zagon proizvodnje ali 
prodor na trg z novimi rešitvami, izdelki in storitvami, ki so rezultat
razvojno-raziskovalnih projektov the podjetij.

Prijavijo se lahko espeji in podjetja z do 250 zaposlenimi
Garancija sklada bo povecala možnost pridobitve posojila podjetjem, 
ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje posojila ali ki želijo del 
svojih sredstev sprostiti za nov investicijski ciklus, pravijo in dodajajo, 
da se bo ugodnost kreditov odrazila v nižji obrestni meri, rocnosti in
možnosti korišcenja moratorija pri vracilu. Prijavijo se lahko 
samostojni podjetniki ali podjetja z do 250 zaposlenimi, do 50 milijoni
evrov letnega prometa in/ali bilancno vsoto, ki ne presega 43 
milijonov evrov.

Razpis odprt do petega decembra
Pri razvojnih garancijah je najvecja višina kredita 1,5 milijona evrov, 
pri mikrogarancijah pa je možen kredit do 200 tisoc evrov. Izbrana 
podjetja ne bodo smela prodati ali oddati predmeta investicije vsaj v 
obdobju petih let po zakljucku investicijskega projekta.
Javni razpis bo odprt do 5. decembra letos oz. do porabe sredstev, sklad
pa bo garancije izdal do konca leta 2012. 

Vir: http:// i

Uradnem listu RS

www.sta.s

JAVNO POVABILO

Predmet povabila:
Predmet javnega povabila je nabor in izbor tržno zanimivih 
investicijskih projektov, predstavljenih s strani razvojno-industrijskih 
podjetij (»industrial developer«), regionalnih razvojnih agencij, 
inženiring, planerskih in projektantskih podjetij, družb za vodenje in 
izvedbo projektov ter nepremičninskih agencij, ki se bodo skupaj
predstavili na razstavnem prostoru JAPTI, in sicer na:

· Real Vienna 2011 na Dunaju (24.-25. maj 2011) in 
· EIRE 2011 v Milanu (7.-9. junij 2011). 

Priprava vloge:
Prijavitelji se lahko prijavijo na oba sejma. V tem primeru je potrebno 
oddati le eno vlogo. Prijavitelji lahko prijavijo več investicijskih 
projektov, za katere pa je potrebno oddati več vlog (vsak projekt svoja
vloga).

Rok za oddajo prijav:
Prijave morajo prispeti na sedež JAPTI: Javna agencija za podjetništvo 
in tuje investicije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, najkasneje do 
ponedeljka, 3. maja 2011, do 9.00 ure - PODALJŠANO DO 6. maja
2011, do 11.00 ure.

Dodatne informacije:
Morebitna vprašanja v zvezi z javnim povabilom lahko pošljete do 
srede, 4. maja 2011 do 12. ure po elektronski pošti na naslov:

.

Podaljšanje roka za prijavo:
Obvešcamo vas, da smo podaljšali rok za prijavo na »Javno povabilo za 
nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov za skupno 
sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-
nepremicninskem sejmu REAL VIENNA 2011 na Dunaju (24.-25. maj
2011) in EIRE 2011 v Milanu (7.-9. junij 2011)«.

scrambled_mail_hrefanja.erjavec@japti.si

VABILO NA RAZPIS

APTI vabi ponudnike z izkazanimi referencami k oddaji ponudbe za 
ustvarjanje »leadov«, predizbor in kvalifikacija ciljnih tujih podjetij ter 
organizacija in izvedba sestankov s potencialnimi tujimi investitorji, ki
se zanimajo za naložbo v Slovenijo. Javno narocilo je razdeljeno na pet 
(5) sklopov glede na državo, iz katere potencialni investitorji prihajajo: 
Avstrija, Italija, Južna Nemčija, Velika Britanija in Švica.
Ocenjena vrednost posameznega sklopa je 25.000,00 EUR neto. 
Ponudnik se lahko prijavi na enega ali vec sklopov. Narocnik bo izbral 
cenovno najugodnejšega ponudnika in oddal narocilo za vsak sklop
posebej.

Predmet javnega narocila:
Ustvarjanje »leadov«, predizbor in kvalifikacija ciljnih tujih podjetij 
ter organizacija in izvedba sestankov s potencialnimi tujimi
investitorji, ki se zanimajo za naložbo v Slovenijo.

Opis javnega narocila:
1. faza - Ustvarjanje »leadov«; identificiranje, profiliranje in 
segmentacija najmanj 100 potencialnih tujih investitorjev oz. 
najmanj 20 na posamezen sklop;
2. faza - Predizbor in kvalifikacija ciljnih tujih podjetij; realizacija 
najmanj 75 sestankov ob prisotnosti predstavnika izvajalca z 
izbranimi tujimi podjetji iz širšega izbora (»long-list«) oz. najmanj 
15 na posamezen sklop;
3. faza - Organizacija in izvedba najmanj 25 sestankov ob prisotnosti 
predstavnika izbranega ponudnika in narocnika z izbranimi tujimi 
podjetji iz ožjega izbora (»short-list«) oz. najmanj 5 na posamezen 
sklop.

Rok za oddajo ponudbe:
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za enega ali vec sklopov v pisni 
obliki po pošti na naslov narocnika: JAPTI, javna agencija za 
podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 
Ljubljana. Ponudba mora biti poslana v zaprti ovojnici, na katero se
nalepi »naslovnico za ponudbo« iz obrazca št. 6.

Dodatne informacije: 
Ponudnik lahko vse informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in 
pojasnila pošlje na elektronski naslov: , in sicer 
najkasneje do vkljucno 16.5.2011 do 12. ure. 

anja.erjavec@japti.si
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TERJATVE PRI STEČAJU

Leta 2009 nam dolžnik ni plačal računa za dobavljeno blago. Leta 
2010 je dolžnik objavil stečaj, mi smo dolg prijavili v stečajno maso. 
Verjetnost, da bomo sploh kaj poplačani, je enaka ničli, stečajni 
postopek bo dolgotrajen. Radi bi terjatev odpisali in nas zanima, kako 
stvar pravilno knjižiti in kako si povrniti že leta 2009 plačani DDV. 

V zaključnem računu za leto 2010 morate oblikovati za vrednost 
neplačane terjatve, za katero veste, da je vaš dolžnik v stečajnem 
postopku, oslabitev terjatev na kontih (debet 721 / kredit 129), ki je v 
letu 2010 v davčnem obračunu davčno nepriznan odhodek. To tudi 
pomeni, da si še ne morete uveljavljati popravka že plačanega DDV, 
ki ste ga obračunali in plačali v letu 2009. Popravek DDV boste lahko 
naredili in uveljavili šele tisto leto, ko boste s strani sodišča prejeli 
sodni sklep o plačilu prijavljene terjatve. Navajate, da je verjetnost 
plačila nična oziroma malo verjetna in da sumite, da bo postopek 
dolgotrajen, vendar boste morali počakati toliko časa (let), dokler ne 
dobite sklepa sodišča o delnem poplačilu ali neplačilu prijavljenih 
terjatev, ki bo odvisna od višine navadne stečajne mase vašega 
dolžnika. Tisto leto, ko boste prejeli sklep sodišča, boste lahko 
obračunani DDV popravili za odstotek, za kolikor boste dobili 
poplačano terjatev. Če do delnega plačila ne bo prišlo (saj menite, da je 
verjetnost plačila nična), potem žal, obračunanega in plačanega DDV 
iz leta 2009 ne boste mogli nikoli terjati od države nazaj. 
Če bo prišlo do delnega plačila, boste lahko delno uveljavljali DDV in 
ga knjižili na konte (debet 160 / 769 kredit). Prav tako vam bo šele v 
tistem letu, ko boste prejeli sodni sklep, oslabitev iz leta 2010 v
davčnem obračunu davčno priznan odhodek. 

Vir: http://www.podjetnik.si

POGODBENI PREDRACUN

S sprejetjem ponudbenega predracuna se šteje, da je pogodba lahko že 
sklenjena, pa ceprav še nima dokoncne oblike. To pa pomeni, da 
enostranske spremembe ponudnika pomenijo novo ponudbo. Tudi 
vsake spremembe v casu opcije s strani narocnika je šteti za novo 
ponudbo (nov predracun). Tega se udeleženci v tem postopku sklepanja 
pogodbe niti ne zavedajo in tudi te pravil ne spoštujejo. 

Zelo so v modi t.i. pogajanja (barantanje in izsiljevanje mocnejše 
strani) v casu opcijske dobe ponudbe. V tem casu naknadno 
dogovorjeni popusti in druge ugodnosti tudi pomenijo spremembo 
predracunskega zneska, ki je eden od bistvenih elementov ponudbe, 
kar pomeni, da gre za novo ponudbo oziroma za nov ponudbeni 
predracun. Oblika za ponudbeni predracun ni zakonsko ali z 
normativnim aktom ali s slovenskim standardom predpisana, kar v 
praksi pomeni, da nastopajo ponudbeni predracuni v zelo razlicnih 
poljubnih oblikah. Za primere javnega narocanja narocnik oziroma 
razpisovalec z razpisno dokumentacijo oziroma povabilom k oddaji 
ponudbe predpiše dolocene obrazce ali oblike, ki jih ponudniki 
dopolnijo s cenami za enoto in/ali z zneski na zahtevanih mestih. Tako 
izpolnjeni obrazec, ki mora biti tudi predpisano opremljen s podatki 
ponudnika in veljavno podpisan s strani odgovorne osebe ponudnika,
predstavlja ponudbeni predracun.

Po pravilih stroke v gradbeništvu se je sicer izoblikovala dolocena bolj 
ali manj enotna oblika ponudbenega predracuna, ki bi ji lahko rekli tudi 
obrazec s šestimi stolpci. V zaporedju so stolpci namenjeni za oznacbo 
posameznega dela ali zaporedno številko postavke, sledi opis dela, 
merska enota, kolicina dela, pripadajoca cena za enoto in znesek. V tem 
zadnjem stolpcu se zneski postavk tudi seštevajo v zneske posameznih
del.

Obrazci za sestavo predracuna se tudi razlikujejo po namenu in 
predmetu ponudbe. V kolikor narocnik razpiše ali želi pridobiti 
ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije ali kakšen njen del, bo 
pripravil obrazce, ki bodo dolocali predmet, vsebino ali obseg 
projektne dokumentacije in stopnjo njene dodelanosti (PGD, PZI, PID
Itd.). 

Za ta namen obicajno narocnik izroci ponudnikom dolocene podatke in 
opise želja ali pa t.i. projektno nalogo. Zainteresirani ali posebej 
vabljeni izvajalci-projektanti bodo izpolnili te obrazce s pripadajocimi 
cenami za enoto in z zneski, oziroma izdelali in dostavili bodo 
ponudbeni predracun za izdelavo projektne dokumentacije.Tudi 
za primere razpisa gradnje ali le za nekatera dela, izvajalci ponudniki 
izpolnijo obrazce s cenami za enoto in z zneski. Tako izpolnjenemu 
obrazcu, ki je izrocen narocniku, recemo ponudbeni predracun za
izvedbo.

V zadnjem casu se v naših razpisih, še posebej, ce gre za javno narocilo, 
pojavlja pojem »specifikacija« ali celo »tehnicna specifikacija«, ki 
povzroca zmedo v naši ustaljeni terminologiji, ker si pod tem pojmom 
predstavljamo nek seznam delov ali popis predmetov in materiala, 
strojev in podobno, nikakor pa ne popisa del, ki je pravilni gradbeni
izraz za obravnavano obliko obrazca.

Popis del (ali tudi opis del) je obrazec ali osnova za izdelavo 
ponudbenega predracuna, ki ga obicajno mora izdelati projektant ali 
projektant-popisovalec. V izjemnih primerih lahko tudi to napravi 
ponudnik na osnovi projektne dokumentacije ali lastnih predpostavk. 
Popisovalec, ki je tehnicni strokovnjak ustreznega podrocja, na 
posebni in sistematicni nacin opiše storitve ali dela, materiale, izdelke, 
ki jih bo potrebno vgraditi in izvršiti za izdelavo dolocenega objekta ali 
dela objekta. S takim popisom del projektant doloci še tiste posebnosti, 
ki jih v preostali projektni dokumentaciji oziroma nacrtih in elaboratih
ni možno prikazati.

Popis del mora biti izdelan s posebno skrbnostjo ter morajo biti kolicine 
posameznih vrst del izracunane, kar je le mogoce natancno. Nejasen 
in/ali napacen opis del kakor tudi napacno izracunane kolicine so 
obicajno glavni vzrok za nastanek sporov med udeleženci v procesu 
izvajanja del in tudi morebitne prekoracitve dejanskih kolicin od 
predvidenih v predracunu, ki posledicno vplivajo na povecanje 
pogodbenega zneska ali kot napacno uporabljamo pojem »na vrednost
pogodbe«.

Moder pristop narocnika-investitorja gradnje bo tak, da bo pred 
oddajo popisa del (obrazcev) tudi temeljito preveril pravilnost in 
realnost predvidenih kolicin del kot tudi samih opisov del, ki mu jih je 
izdelal projektant zato, ker narocniku edino ta pravilnost zagotavlja 
zanesljive ponudbe ponudnikov in tudi varnost, da pogodbeni znesek 
po zakljucku del ne bo vecji, kot je bil dogovorjen ob sklenitvi
pogodbe.

Napacna in zmotna je miselnost, ki v splošnem žal prevladuje v naši 
vsakdanji praksi je, da je izvajalec del tisti krivec, ki povecuje znesek 
(napacna raba: vrednost del) in si izmišlja nepredvidena dela, ali pa da 
se to dogodi samo po sebi. Celotno zlo pa se skriva ravno v napakah, 
storjenih pri oblikovanju popisa del. Žal je v praksi pri nekaterih 
primerih napaka povzrocena z dolocenim namenom, ker to pomeni 
nižji znesek in investitor lažje uveljavi upravicenost investicije, ki bi 
brez take napake povzrocilo lahko preprecitev investicije. Take 
primere žal zasledimo pri javnem narocanju oziroma v primerih, ko so
investicije omejene, želje pa so velike.

Da izvajalec-ponudnik nima vpliva na zaznane napake v razpisnem 
popisu del, kaže tudi pravilo, ki ga razpisovalci (skoraj) vedno 
uporabijo in napišejo, da se ponudniku ne dovoli nikakršna sprememba 
opisov in kolicin pri izdelavi ponudbenega predracuna.
To je do neke mere razumljivo, ker v primeru, da se dopusti 
ponudnikom popravljati razpisne obrazce oziroma spremembe opisov 
in kolicin v tej fazi priprave ponudbe, pripelje narocnika v položaj, da 
ne more izvršiti pravilne primerjave ponudbenih zneskov kot tudi 
celotne ponudbe in mu povzroci vecje tveganje pri izbiri 
najugodnejšega ponudnika zaradi razlicnih osnov. To nacelo po 
»nedotakljivosti« opisa del daje potuho in tudi priložnosti 
ponudnikom, ki zaradi razlicnih razlogov konkurencnost in špekulacij 
ne prijavijo narocniku ugotovljenih napak, pa ceprav jih že zaznajo.

Vir: dashofer.si
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POJASNILA ZA IZVAJANJE OBVEZNEGA 
VEČSTRANSKEGA POBOTA

1. Splošno
Obvezni večstranski pobot ureja 2. podpoglavje IV. poglavja Zakona o 
preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), in sicer: 
postopek prijave denarne obveznosti dolžnika v sistem obveznega 
večstranskega pobota, urnik obveznega večstranskega pobota, 
način, popravo in preklic vnosa, obdelavo podatkov v sistemu,
preverjanje prijavljenih obveznosti. 

AJPES je upravljavec sistema obveznega večstranskega pobota 
skladno s 16. do 18. členom ZPreZP. 

Dolžnik, ki je v zamudi s plačilom, je dolžan neporavnano obveznost 
prijaviti v obvezni pobot le enkrat, in sicer le v tisti krog pobota pri 
AJPES, ki sledi datumu nastanka zamude pri poravnavi njegovih 
obveznosti. Obveznost ali preostanek obveznosti, ki je dolžniku ni 
uspelo pobotati v obveznem pobotu pri AJPES, je ta dolžan poravnati 
na druge načine, vključno z možnostjo ponovne prijave v prostovoljni 
večstranski pobot pri AJPES ali pri katerem koli drugem upravljavcu
sistema večstranskega pobota.  
 
Obvezni večstranski pobot ureja prvi odstavek 16. člena in prvi 
odstavek 18. člena ZPreZP. Dolžnik mora prvič prijaviti v obvezni 
večstranski pobot svojo obveznost, z izpolnitvijo katere je bil že v 
zamudi pred uveljavitvijo ZPreZP, v 30 dneh po uveljavitvi zakona 
(prehodne določbe, drugi odstavek 28. člena ZPreZP). Ta pobot bo 
AJPES izvedel dne 15. aprila 2011. Za ta krog pobota je v skladu z 
urnikom AJPES omogočil oddajanje prijav dne 4.4.2011. Prijave v 
sistem obveznega večstranskega pobota bo AJPES v skladu z ZPreZP 
sprejemal elektronsko, prek spletne aplikacije ePOBOT.  

Neobvezni (prostovoljni) večstranski pobot urejata drugi odstavek 12. 
člena in peti odstavek 16. člena ZPreZP in ga AJPES izvaja na podlagi 
pogodbenega odnosa med dolžnikom (naročnikom) in AJPES.V 
posameznem krogu večstranskega pobota bo AJPES za zagotovitev 
večjih učinkov pobota istočasno izvajal tako obvezni pobot kot tudi 
neobvezni (prostovoljni) pobot. Dolžniki lahko istočasno oddajo 
prijave tako v obvezni kot tudi neobvezni večstranski pobot. 

2. Tarifa nadomestil stroškov večstranskega pobota
Cena storitve obveznega večstranskega pobota bo določena v Tarifi 
nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota. 
Tarifa bo enaka ceni, ki jo AJPES zaračunava pri izvajanju 
neobveznega (prostovoljnega) večstranskega pobota, to je v višini ene 
tisočinke (1 ‰)  od dejansko pobotanega zneska obveznosti,
pri čemer najmanjše plačilo znaša 2,60 EUR. 

3. Prijava v sistem obveznega večstranskega pobota
V imenu dolžnika prijavo lahko vloži:
1. zakoniti zastopnik dolžnika, katerega kvalificirano digitalno 
potrdilo je vpisano v evidenco digitalnih potrdil zakonitih 
zastopnikov poslovnih subjektov (za podrobnejša pojasnila glej 
Evidenca digitalnih potrdil),
2. pooblaščena oseba, ki jo zakoniti zastopnik dolžnika pooblasti za 
izvedbo postopkov v zvezi z večstranskim pobotom. 

4. Prijavljanje obveznosti v obvezni večstranski pobot
Dolžnik v prijavi navede naslednje podatke:
- davčno številko upnika,
- datum in številko računa,
- datum začetka teka plačilnega roka (neobvezen podatek),
- datum nastanka zamude 
- znesek neporavnane obveznosti po računu in
- zaporedno številko prijave.

Dolžnik lahko v prehodnem obdobju (tri mesece po uveljavitvi 
ZPreZP) v prijavi v obvezni večstranski pobot za posameznega upnika 
navede le skupni znesek denarne obveznosti in davčno številko upnika, 
v svojih evidencah pa vodi ostale podatke iz prvega odstavka 17. člen
a ZPreZP.

AJPES je strukturo za predložitev podatkov (XML datoteko v ustrezni 
strukturi) z vsemi predpisanimi oz. potrebnimi podatki pripravil že za 
prvi krog obveznega pobota, ki bo 15.4.2011, da poslovnim subjektov 
ne bo potrebno naknadno popravljati informacijskih rešitev za izvoz
podatkov iz lastnih informacijskih sistemov. 

Dolžnik lahko prijavo vloži z vnosom v elektronski obrazec ali z 
uvozom podatkov iz XML ali TXT datoteke, ki jo pripravi na podlagi 
podatkov iz svojega informacijskega sistema v predpisani strukturi. 
Dolžnik prijavo izvede prek spletne aplikacije ePOBOT.

Prijava se šteje za opravljeno, če je sprejeta v sistem večstranskega 
pobota do trenutka, ko AJPES v skladu z urnikom večstranskega 
pobota zapre vnos za posamezni krog pobota in je elektronsko 
podpisana. Dolžnik mora pri prijavi obveznosti v večstranski pobot 
vpisati resnične in točne podatke. AJPES ne odgovarja za obstoj 
obveznosti, ki jih dolžniki prijavijo v večstranski pobot.  

5. Urnik večstranskega pobota
AJPES izvede obvezni večstranski pobot za posamezen krog pobota na 
dan in ob uri, ki je določena v urniku večstranskega pobota. 

6. Preklic in popravljanje prijave
Dolžnik lahko v sistemu večstranskega pobota prekliče vse ali 
posamezne v večstranski pobot prijavljene obveznosti tako, da že 
oddano prijavo prekliče do datuma in ure, ki jo AJPES določi kot rok za 
zaključek sprejemanja prijav v posamezni krog pobota. Po preklicu 
prijave lahko dolžnik izbriše že prijavljene obveznosti ali doda nove 
obveznosti ter prijavo ponovno odda.AJPES posamezni krog pobota 
zapre ob uri in na dan, ki je naveden v urniku večstranskega pobota.

7. Izvzem prijave
AJPES bo v skladu z določili četrtega odstavka 17. člena ZPreZP na 
podlagi obvestila Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) dolžan 
izvzeti določeno prijavljeno obveznost do določenega davčnega 
dolžnika. AJPES znesek izvzete obveznosti označi v potrdilu o vloženi 
prijavi v večstranski pobot (vzorec). V skladu s sedmim odstavkom 17. 
člena ZPreZP bo Ministrstvo za finance predpisalo rok, v katerem 
DURS obvesti AJPES o izvzetju določene prijavljene obveznosti iz 
sistema obveznega večstranskega pobota ter podrobnejšo vsebino, 
obliko in način izmenjave podatkov med DURS in AJPES. Rok za 
izdajo tega akta je en mesec po uveljavitvi zakona. DURS bo lahko o 
izvzetju odločal šele v pobotu, ki bo izveden v 3 mesecih od uveljavitve 
zakona, to je v večstranskem pobotu, ki se bo izvedel 8. julija 2011. 

8. Dokazila o opravljenem večstranskem pobotu
Dolžnik prevzame po opravljenem posameznem krogu večstranskega 
pobota na elektronski način prek spletne aplikacije ePOBOT: 1. 
potrdilo o prijavi obveznosti, sprejetih v večstranski pobot (vzorec), 2. 
poročilo o rezultatih večstranskega pobota, v katerem so navedene vse 
pobotane obveznosti do posameznega upnika v skupnem znesku
(vzorec).

9. Zagotavljanje vpogleda
AJPES upnikom omogoča varno preverjanje prijavljenih obveznosti 
svojih dolžnikov v posameznem krogu večstranskega pobota prek
spletne aplikacije ePOBOT.  Vpogled v te podatke bo AJPES zagotovil, 
ko bodo na voljo rezultati prvega obveznega večstranskega pobota. 

10. Zagotavljanje vpogleda organom nadzora
AJPES inšpekcijskim in drugim organom, ki opravljajo nadzor nad 
izvajanjem ZPreZP zagotavlja vpogled v prijave posameznih 
dolžnikov prek spletne aplikacije ePOBOT. Pred vpogledom v prijave 
in rezultate pobota morajo osebe iz prejšnjega odstavka vpisati namen 
vpogleda, ki se v sistemu večstranskega pobota zabeleži v revizijsko
sled. 

11. Roki hrambe
Dokazila o opravljenih večstranskih pobotih AJPES hrani 10 let od 
dneva izvedbe večstranskega pobota.

Vir: http://www.ajpes.si



SPREMEMBE PRI REGISTRACIJI 
ITALIJANSKIH ZAVEZANCIH ZA DDV 

Obveščamo vas, da je v Italiji začela veljati nova zakonodaja, ki se 
nanaša na status davčnega zavezanca, ki opravlja dobave znotraj EU. 

Nova pravila veljajo od 24. 2. 2011 dalje, ko so bili podatki o DDV 
registraciji za nekatere italijanske DDV zavezance popravljeni in tako 
le-ti niso več v italijanski podatkovni bazi VIES oz. je bil vnešen datum
prenehanja veljavnosti ID DDV številke. Italija je avtomatično 
vključila kot veljavne ID DDV številke v sistemu VIES vse italijanske 
DDV zavezance, ki so opravljali transakcije znotraj EU in so redno
predlagali rekapitulacijska poročila in DDV obračune v letih 2009 in 
2010. Italijanski zavezanci, ki niso vključeni v sistem VIES, lahko 
ohranijo svojo DDV registracijo na območju Italije. Datum konca 
njihove dejavnosti je datum deregistracije 31. 12. 2008 v primeru, da 
so se registrirali za namene DDV pred tem datumom. Slovenskim 
DDV zavezancem, svetujemo, da pred vsako dobavo v drugo državo 
članico EU obvezno preverijo veljavnost ID DDV številke, ter
pravilnost naziva in naslova.

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

OPREDELITEV VSTOPNIN ZA NAMEN 
DOLOČANJA KRAJA OPRAVLJANJA 
STORITEV PO ZDDV-1

Prejeli smo vprašanje glede kriterijev razmejevanja in ločevanja 
storitev s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, 
zabavnih in podobnih prireditev, ki se štejejo ali ne štejejo za storitve v 
zvezi z vstopninami. Davčni zavezanec prosi za predstavitev 
kriterijev ločevanja na dveh primerih:

· primer seminarja, na katerega se udeleženci na podlagi 
prejetega vabila prijavijo vnaprej, 

· primer seminarja, na katerega se udeleženci prijavijo ob 
prihodu na seminar s plačilom vstopnine.

V zvezi z vprašanjem pojasnjujemo:
Kraj opravljanja storitev v zvezi z vstopninami za kulturne, 
umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne ali podobne 
prireditve, kot so sejmi in razstave, vključno s pomožnimi storitvami, 
povezanimi z vstopninami, ki se opravijo davčnemu zavezancu, je na 
podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o davku na dodano vrednost 
– ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10) kraj, kjer te 
prireditve dejansko potekajo.

Navedena določba predstavlja posebno pravilo in se uporablja le za 
storitve, ki so povezane z vstopninami, medtem ko se za ostale storitve 
s področja kulture, umetnosti…, opravljene davčnemu zavezancu, 
uporablja splošna določba iz 1. odstavka 25. člena ZDDV-1. Storitve v 
zvezi z dostopom do prireditev s področja kulture, umetnosti, športa, 
znanosti, izobraževanja, razvedrila ali podobnih prireditev iz prvega 
odstavka 29. člena ZDDV-1 zajemajo opravljanje storitev, katerih 
bistvena značilnost je odobritev pravice dostopa do prireditev na 
podlagi vstopnice ali plačila, vključno s plačilom v obliki abonmaja 
ali letne kotizacije.

Zajeti so predvsem naslednji primeri odobritve:
(a) pravice dostopa na predstave, gledališke igre, cirkuške predstave, 
sejme, v zabaviščne parke, na koncerte, razstave in druge podobne 
kulturne prireditve;
(b) pravice dostopa na športne prireditve, kot so tekme ali tekmovanja;
(c) pravice dostopa na izobraževalne in znanstvene prireditve, kot so 
konference in seminarji.
Med te storitve se ne vštevajo uporabe objektov, kot so telovadnice ali 
drugi objekti, na podlagi plačila kotizacije.

Te pomožne storitve zajemajo predvsem uporabo garderob ali 
sanitarnih prostorov, ne vključujejo pa samih posredniških storitev, 
povezanih s prodajo vstopnic.

Kot je že navedeno, določba prvega odstavka 29. člena ZDDV-1 
zajema opravljanje storitev, katerih bistvena značilnost je odobritev 
pravice dostopa do prireditev na podlagi vstopnice ali plačila, 
vključno s plačilom v obliki abonmaja ali letne kotizacije. Kriterij za 
ločevanje storitev je torej pridobitev (ali ne) odobritve pravice dostopa 
do prireditev na podlagi vstopnice ali plačila. Tako se obe storitvi, ki jih 
navaja davčni zavezanec, tako seminar, na katerega se udeleženci 
prijavijo na podlagi prejetega vabila vnaprej in seminar, na katerega se 
udeleženci prijavijo ob prihodu na seminar s plačilom vstopnine, 
uvrščata med storitve v zvezi z vstopninami iz prvega odstavka 29. 
člena ZDDV-1.

Vir: http://www.durs.gov.si
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INFORMACIJA O NEUVELJAVLJANJU 
ODBITKA DDV, O POVEČANJU ALI 
ZMANJŠANJU ODBITA DDV PO 66.A ČLENU
ZDDV-1

Davčni zavezanec, ki mora zagotoviti informacijo o neuveljavljanju 
odbitka DDV, o povečanju ali zmanjšanju odbitka DDV, v polja vpiše 
skupen (kumulativen) znesek neuveljavljenega, povečanega ali 
zmanjšanega odbitka DDV, in sicer:

· v polje Neuveljavljanje odbitka DDV se vpiše skupni 
znesek DDV po računih, ki niso bili plačani v roku, 
določenem z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri 
plačilih, in sicer v delu, ki se nanaša na neporavnane dele 
posameznih obveznosti. Gre za račune, ki jih davčni 
zavezanec ni plačal v roku ali jih je plačal le delno in jih ni 
prijavil v sistem obveznega večstranskega pobota ter od 
teh računov še ni uveljavil odbitka DDV;

· v polje Povečanje odbitka DDV se vpiše skupni znesek 
DDV po računih, ki jih je davčni zavezanec naknadno 
plačal v celoti ali delno, in sicer v delu, ki se nanaša na 
poravnane dele posameznih obveznosti. Gre za račune, ki 
jih davčni zavezanec ni prijavil v sistem obveznega 
večstranskega pobota v skladu z zakonom, ki ureja 
preprečevanje zamud pri plačilih, ter od njih v preteklih 
davčnih obdobjih zaradi neplačila obveznosti v roku ali ni 
uveljavil odbitka DDV ali pa je povečal svojo davčno 
obveznost v višini že uveljavljenega odbitka DDV;

· v polje Zmanjšanje odbitka DDV se vpiše skupni znesek 
DDV po računih, za katere mora davčni zavezanec zaradi 
neplačila obveznosti v roku, določenem z zakonom, ki 
ureja preprečevanje zamud pri plačilih, povečati svojo 
davčno obveznost, in sicer skupni znesek odbitka DDV, ki 
je sorazmeren z neporavnanimi deli posameznih 
obveznosti. Gre za račune, ki jih davčni zavezanec ni 
plačal v roku ali jih je plačal le delno in jih ni prijavil v 
sistem obveznega večstranskega pobota, odbitek DDV od 
teh računov pa je že uveljavil.

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

Pomožne dejavnosti iz prvega odstavka 29. clena ZDDV-1 
vkljucujejo storitve, neposredno povezane z dostopom do 
prireditev s podrocja kulture, umetnosti, športa, znanosti, 
izobraževanja, razvedrila ali podobnih prireditev, ki se proti ločenemu 
plačilu nudijo osebi, udeleženi na prireditvi. 



NA ZEMLJIŠKO KNJIGO LE ŠE ELEKTRONSKO

5. aprila 2011 je zacela veljati novela Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-
1), s katero se uvaja nacin vpisov v glavno knjigo zemljiške knjige, ki 
dosledno odražajo vsebino stvarnopravnih razmerij glede 
nepremicnine v skladu z ureditvijo v Stvarnopravnem zakoniku (SPZ), 
in celovito informatizira vse poslovne procese v zvezi z odlocanjem o
vpisih ter uvaja informatizirano zbirko listin.

S prvim majem v veljavo stopa Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki v 125.a clenu uvaja novost 
obveznega elektronskega poslovanja v zemljiškoknjižnih zadevah. 
Doloceni zemljiškoknjižni predlogi bodo odslej možni le še po 
elektronski poti; poleg notarjev, odvetnikov in Državnega 
pravobranilstva jih bodo lahko vlagale tudi nepremicninske družbe in 
pa tiste fizicne in pravne osebe, ki so vkljucene v sistem varnega
elektronskega vrocanja.

Za oddajo zemljiškoknjižnega predloga se bo potrebno predhodno 
registrirati v sistem e-sodstva, vzpostavljen pri Vrhovnem sodišcu 
Slovenije, in odpreti varen elektronski predal. Uporaba sistema 
varnega vrocanja je na portalu  enostavna, zacetna 
registracija vzame strankam zgolj nekaj minut. Vse potrebno za 
poslovanje so osebni racunalnik, internetna povezava in kvalificirano
digitalno potrdilo, ki služi kot podpis.

Prihranek na casu in denarju

Elektronsko poslovanje je casovno neomejeno, elektronska pošiljka 
uporabnika in sodišce doseže ob katerikoli uri. Za varnost ni potrebno 
skrbeti; ponudniki izpolnjujejo visoke varnostne standarde in 
uporabljajo napredno tehnologijo, ki preprecuje kakršnekoli
zlorabe.

Za boljšo ilustrativnost stroškovni prikaz: medtem smo za 
priporoceno pošiljko placali od 2 do 5 evrov (odvisno od teže 
pisma), je cena varne elektronske pošte zgolj okoli 60 centov in to 
seveda ne glede na njeno velikost.

Manj stroškov tudi za proracun

Zdi se, da s sprejetjem novele ZZK-1 tudi državi postaja jasno, koliko 
prednosti prinaša hitrejši, varnejši, enostavnejši in predvsem cenejši 
sistem elektronskega poslovanja sodišc. Po neuradnih analizah bi 
proracun s prehodom na izkljucno elektronski nacin vrocanja letno
prihranil vec kot 10 milijonov evrov.

Vir: http://

http://www.vep.si

www.novogradnje.com
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JUBILEJNA NAGRADA

Vprašanje: 
Spoštovani! V pravilniku o delovnih razmerjih nimamo urejenega 
glede izplacila jubilejne nagrade. Sprašujem, ce še vedno obstaja 
dolžnost podjetja o izplacilu jubilejne nagrade za 30 let delovne 
dobe in koliko. 

Odgovor: 
Spoštovani, skladno z vašim cenjenim vprašanjem vam pravni 
strokovnjaki iz pisarne PRAVNA VARNOST brezplacno odgovarjamo 
in svetujemo: Jubilejna nagrada se izplaca , ce tako doloca splošni akt 
delodajalca, pogodba o zaposlitvi ali kolektivna pogodba 
dejavnosti.Za morebitna nadaljna pojasnila in pravno pomoc smo 
dosegljivi na telefonu št. 02 - 6208 060, elektronski pošti 
info@pravna-varnost.si in naših pisarnah v Kopru, Ljubljani, ter
Mariboru.

ZBIRNE VLOGE IN ZAHTEVKI ZA LETO 2011

ROK: 
1. marca 2011 se je začela kampanja  izpolnjevanja zbirnih vlog in 
zahtevkov za leto 2011. Trajala bo do 6. maja 2011, zamudniki pa bodo 
zbirne vloge lahko oddali še v 25-dnevnem zamudnem roku do 31. 
maja 2011, vendar se jim bo znesek odobrenih sredstev za vsak
posamezen zahtevek za vsak delovni dan zamude znižal za 1 %.

UVELJAVLJANJE PLAČILNIH PRAVIC: 
ARSKTRP vlagateljem zahtevkov za izplačilo plačilnih pravic svetuje, 
da so pozorni pri uveljavljanju plačilnih pravic, ki so bile v letu 2010 
neizkoriščene. Če bodo te plačilne pravice neizkoriščene tudi v letu 
2011, bodo v skladu z določili 42. člena Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, 
izdvojene v nacionalno rezervo. Najpogosteje pride do izdvojitve v 
primerih, ko imajo vlagatelji manj upravičenih površin kot posedujejo 
plačilnih pravic. Predlagamo, da vlagatelji v takih primerih na 
zahtevku za izplačilo plačilnih pravic uveljavijo tolikšno število 
plačilnih pravic kot imajo upravičenih površin, in sicer tako, da najprej 
navedejo plačilne pravice, ki so bile v letu 2010 neizkoriščeno, nato še
ostale plačilne pravice.

POMEMBNO ZA PREJEMNIKE SREDSTEV S PODROČJA
VINOGRADNIŠTVA:
Od leta 2008 so vsi prejemniki sredstev za prestrukturiranje ali 
izkrčitev vinograda še 3 leta po prejemu izplačil zavezanci za 
izpolnjevanje pogojev navzkrižne skladnosti. Prejemniki sredstev za 
zeleno trgatev pa so zavezanci 1 leto po prejemu podpore. Dokler so 
prejemniki zavezanci za izpolnjevanje pogojev navzkrižne skladnosti, 
morajo obvezno oddati zbirno vlogo. To pomeni, da morajo zbirno 
vlogo za 2011 oddati vsi, ki so v letih 2009 in 2010 prejeli sredstva za 
prestrukturiranje ali izkrčitev vinograda in vsi, ki so v letu 2010 prejeli 
sredstva za zeleno trgatev. Neizpolnjevanje pogojev bo za prejemnike 
pomenilo v predpisih določene sankcije v obliki vračanja že prejetih
sredstev.

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

IZVAJANJE 66.A ČLENA ZDDV-1 ZA GRADBENE 
STORITVE IN RAČUNE, KI SO V REKLAMACIJI

1. Kako je z uveljavljanjem odbitka DDV pri računih za gradbene 
storitve, kjer je v pogodbi določeno, da se za 10 % oziroma 5 % 
pogodbene vrednosti zadrži plačilo do primopredaje del oziroma do 
končnega zapisnika z investitorjem? Račun se tako plača le delno, 
razlika se plača, ko so izpolnjeni pogoji za to. Ali se ta razlika šteje za 
zapadli del računa, za katerega se uporabijo določbe ZPreZP in je 
treba za ta del povečati davčno obveznost?
2. Kako je z računi, ki so v reklamaciji, in se lahko izvede samo delno 
plačilo ali pa se počaka do rešitve reklamacije? Ali se v teh primerih 
šteje, da račun ni zapadel?

Določba 66.a člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 
(Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) predstavlja podporo 
ukrepom, določenim v Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih – 
ZPreZP (Uradni list RS, št. 18/11), zato je treba najprej ugotoviti, ali se 
v navedenih primerih uporabijo določbe ZPreZP.

Ad 1: Roki po ZPreZP tečejo od dneva dobave blaga oziroma izvedbe 
storitve dalje. Šteje se, da je blago dobavljeno oziroma storitev 
izvedena, ko je upnik prevzel izpolnitev. Pred primopredajo torej 
obveznost dolžnika ni nastala. Iz navedenega izhaja, da se za nezapadli 
del računa ne uporabijo določbe 66.a člena ZDDV-1, kar pomeni, da 
davčnemu zavezancu za ta del ni treba povečati davčne obveznosti.
Ad2: Roki za plačilo začnejo v skladu z ZPreZP teči, ko je blago 
dostavljeno oziroma storitev izvedena. Če se zavrnitev računa šteje za 
zavrnitev sprejema, potem ni prišlo do začetka teka rokov po ZPreZP, 
saj storitev ni bila opravljena. Če je bilo blago izročeno oziroma 
storitev izvedena le delno, potem je treba obveznost poravnati le delno. 
Tako se določba 66.a člena ZDDV-1 uporabi le za del obveznosti, ki
mora biti poravnana.

Vir: http://www.durs.gov.si
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KMETIJSTVO - PREDELAVA IN TRŽNE 
DEJAVNOSTI

Naziv razpisa: JAVNI RAZPIS za ugodna posojila podjetništvu in 
projektom kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti (Ur. l
RS, št. 7/2011) 

Predmet razpisa: Dodeljevanje ugodnih posojil Sklada vlagateljem z 
začetnimi projekti dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov (namen A2).Dolgoročna posojila nudijo 
ugodne obrestne mere, ki so pod tržnimi obrestnimi merami, ter
moratorij pri vračilu glavnice posojila.

Razpisana sredstva: 1.000.000,00 EUR za projekte dopolnilnih 
dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2). 

Upravičenci: Velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer: 
· gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in 

obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o 
gospodarskih družbah, 

· zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah, 
· kmetijska gospodarstva, ki morajo biti vpisana v evidenco 

kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo 
za kmetijstvo. 

· Velika podjetja, ki lahko kandidirajo pri namenu A2, so le 
tista z manj kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio EUR 
prometa. 

Območje: Sredstva so namenjena projektom na območju celotne
Republike Slovenije. 

Upravičeni stroški
· nakup objektov s pripadajočimi zemljišči, 
· gradnja in rekonstrukcija objektov, komunalno in 

infrastrukturo opremljanje zemljišč, 
· nakup strojev in opreme (stroji in oprema so lahko za 

mikro, mala in srednje velika podjetja tudi rabljeni, a ne 
več kot 5 let), 

· nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom 
patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega 
tehničnega znanja, največ do 50 % stroškov celotne 
naložbe pri velikih podjetjih, do 100 % pri MSP) ter 

· stroški pripravljalnih študij in svetovanj (le pri MSP in do 
50% dejanskih stroškov). 

Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis.

Višina sofinanciranja ter posojilni pogoji:
Do 75% upravičenih stroškov projekta (brez DDV) ter do najvišjega
dovoljenega odstotka državnih pomoči. 

Obrestna mera: Euribor (trimesečni) + 0,30% letno do + 0,50% letno 
in je odvisna od koeficienta razvitosti občine v kateri se nahaja projekt. 

Doba vračanja posojila: Skupna doba vračanja posojila: do 12 let (z 
že vključenim moratorijem) in do največ 3 leta moratorija. Skupna 
doba vračanja posojila ter dolžina moratorija sta odvisna od višine
odobrenega posojila.

Vir: http://www.regionalnisklad.si

INFORMACIJA SLOVENSKIM REZIDENTOM, 
KI DOSEGAJO DOHODKE IZ ZAPOSLITVE V 
ITALIJI

Rezidenti Slovenije so v Sloveniji obdavčeni po svetovnem dohodku, 
kar pomeni, da obdavčitev temelji na obdavčevanju vseh dohodkov, ne 
glede na to kje so bili doseženi (v Sloveniji ali izven Slovenije). Od 1. 1. 
2011 se uporablja nova Konvencija med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in 
premoženja z dodatnim protokolom (v nadaljevanju: konvencija), 
objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne 
pogodbe, št. 8/02 (Uradni list RS, št. 30/02), ki je nadomestila 
Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in 
Italijansko republiko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in 
premoženja (Uradni list SFRJ – MP, št. 2/83). Slednji se je prenehal 
uporabljati 31. 12. 2010.

V novi konvenciji je spremenjena metoda odprave dvojne obdavčitve, 
in sicer je v 24. členu določena metoda navadnega odbitka. To pomeni, 
da se bodo pri odmeri dohodnine za leto 2011 (in prihodnja leta) 
dohodki iz zaposlitve, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v Italiji, 
vključili v davčno osnovo v Sloveniji. Pri dohodkih, ki se v skladu s 
konvencijo lahko obdavčijo v Italiji, se bo odmerjena dohodnina v 
Sloveniji zmanjšala za znesek davka, plačanega v Italiji, ki je enak 
davku, ki bi ga Slovenija sama odmerila od dohodka, doseženega v 
Italiji. 

Zaradi navedenega zaključujemo s priporočilom, da zavezanci – 
rezidenti Slovenije, ki v letu 2011 prejemajo dohodke iz zaposlitve v 
Italiji, v izogib večjim zneskom odmere oziroma poračuna dohodnine 
na letni ravni, upoštevajo splošno obveznost vlaganja že medletnih 
napovedi za odmero akontacije dohodnine in s tem dosežejo sprotno 
plačevanje dohodnine v Sloveniji.

1. Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve v skladu z določbami 
slovenske davčne zakonodaje
Rezidenti Slovenije so dolžni dohodke iz zaposlitve, ki jih dosegajo z 
delom v Italiji, napovedati že v medletni napovedi za odmero 
akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz delovnega 
razmerja, pokojnine)*, v kateri lahko poleg odbitka tujega davka, 
uveljavljajo tudi olajšave, ki veljajo za rezidente Slovenije, in sicer 
splošno olajšavo, osebne olajšave ter posebno olajšavo za vzdrževane 
družinske člane. Dvojna obdavčitev dohodkov iz zaposlitve, ki jih 
slovenski rezidenti dosegajo v tujini, je odpravljena že z določbami 
Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB7), saj 
se davek, ki ga mora rezident Slovenije plačati v Sloveniji od 
dohodkov, ki so pridobljeni v tujini, v Sloveniji zmanjša za davek, ki je 
bil od teh dohodkov že plačan v tujini. V primeru, da so takšni dohodki 
v tujini obdavčeni po nižji stopnji kot v Sloveniji, mora rezident 
Slovenije, ki tak dohodek dosega, doplačati razliko do stopnje, ki bi se 
uporabila pri obdavčitvi njegovega dohodka, če bi bil ta obdavčen 
samo v Sloveniji.
Od dohodninskega leta 2007 dalje davčni organ za davčnega zavezanca 
– rezidenta Slovenije, sestavi t.i. informativni izračun dohodnine, ki 
se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine. 
Informativni izračun dohodnine poleg podatkov, s katerimi razpolaga 
davčna uprava, vsebuje tudi podatke o dohodkih slovenskih 
rezidentov, prejetih iz tujine, s katerimi davčni organ razpolaga na 
podlagi vloženih medletnih napovedi za odmero akontacije dohodnine.
Davčnemu zavezancu se odbitek davka, plačanega v tujini, prizna pri 
izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če davčni 
zavezanec uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, tudi v ugovoru 
zoper informativni izračun dohodnine oziroma v letni napovedi za 
odmero dohodnine. 
2. Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve v skladu z določbami 
konvencije
Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve ureja 15. člen konvencije, ki 
določa, da se dohodek iz zaposlitve posameznega rezidenta praviloma 
obdavči v tisti državi pogodbenici, kjer se zaposlitev dejansko izvaja.

Ker je v takšnih primerih pravica do obdavčitve istega dohodka dana 
obema državama pogodbenicama (državi vira in državi rezidentstva), 
se v državi rezidentstva prejemnika dohodka upošteva ustrezna metoda 
za odpravo dvojne obdavčitve, ki je določena s konvencijo.
Po določbah 24. člena nove konvencije je Slovenija dolžna zagotoviti 
odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga rezident Slovenije 
doseže z delom v Italiji, z upoštevanjem metode navadnega odbitka.

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



PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCA V 
POSTOPKU ZAPOSLOVANJA

Delodajalec ima pravico, da pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi 
preizkusi znanje oziroma sposobnosti kandidata za opravljanje dela, za 
katerega naj bi se sklepala pogodba o zaposlitvi. Ta preizkus znanja 
oziroma sposobnosti mora biti pripravljen tako, da je omejen na 
dokazovanje sposobnosti oziroma izpolnjevanje pogojev za 
opravljanje dela na delovnem mestu, za katerega se sklepa pogodba o
zaposlitvi.

Predhodni zdravstveni pregled
ZDR izrecno sicer ne predpisuje več splošne zdravstvene sposobnosti, 
kot pogoja za sklenitev delovnega razmerja, kljub temu pa je z več 
predpisi določeno, da mora delavec opraviti predhoden zdravniški 
pregled. V našem pravnem sistemu do sedaj ni bilo številčnejših 
pomislekov o dovoljenosti (oziroma posegu v zasebnost) predhodnih 
zdravstvenih pregledih kandidatov za zaposlitev. Že URS določa, da so 
pravice do socialne varnosti (50. člen) in pravice do zdravstvenega 
varstva (51. člen) zagotovljene pod pogoji, ki jih določa zakon.

Ker je posledica sklenitve pogodbe o zaposlitvi tudi vstop v obvezno 
zavarovanje po ZPIZ in ZZVZZ (določba 8. člena ZDR) in možnost 
pridobitve ustreznih pravic ob nastopu zavarovalnih rizikov in ob 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev, je razumljivo, da je določeno 
predhodno ugotavljanje zdravstvenega stanja kandidatov (in kasneje 
delavcev) za zaposlitev. ZDR ima določbo, po kateri se sme predhodni 
zdravniški pregled nanašati samo na okoliščine, ki so v neposredni 
zvezi s pogoji na delovnem mestu, za katerega se sklepa pogodba o 
zaposlitvi. To pomeni, da predhodni zdravstveni pregled ne pomeni 
splošnega pregleda in ugotavljanja celovitega zdravstvenega stanja 
kandidata, ampak se preverja le njegova zdravstvena zmožnost za dela 
na delovnem mestu, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi.

Pogodbena svoboda pri izbiri

Delodajalec lahko pogodbo o zaposlitvi sklene zaradi načela 
pogodbene svobode (22. člen ZDR) s katerim koli kandidatom, 
upoštevati mora zakonske prepovedi in če izbrani kandidat izpolnjuje 
predpisane pogoje za opravljanje dela v skladu z objavo. Pogoji so 
lahko predpisani s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca.

Če je pogodba sklenjena v nasprotju z obveznimi zakonskimi določili 
ali če je bila sklenjena s kandidatom, ki ne izpolnjuje pogojev iz javne 
objave, je treba možnosti neizbranega kandidata v takem primeru 
obravnavati v skladu z določbo 12. člena ZDR, ko določa, da se v 
primeru ničnosti ali izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi uporabljajo
določbe splošnega civilnega prava (OZ).

Po noveli ZDR pa delodajalec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi tudi s
kandidatom, ki ne izpolnjuje pogojev objave, če se ni prijavil kandidat, 
ki izpolnjuje pogoje, da sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, 
največ za leto dni in da kandidat izpolnjuje z zakonom in izvršilnim 
predpisom določene pogoje (starost 15 let, zdravstvena zmožnost itn). 

Nicnost in izpodbojnost

V obeh primerih gre za obliko neveljavnosti pravnega posla. 
Izpodbojnost pravnega posla je milejša oblika neveljavnosti pravnega 
posla, ki zaradi tega sam po sebi ni neucinkovit, nicen pa je tisti praven 
posel (pogodba), ki nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali 
moralnim nacelom, ce namen takšnega pravila dokazuje na kakšno 
drugo sankcijo ali ce zakon v posameznem primeru ne predpisuje kaj 
drugega (dolocba 86. clena OZ). V obeh primerih pa je treba pri uporabi 
teh institutov v praksi upoštevati nacelo elasticnega pojmovanja 
neveljavnosti, pri cemer ima veliko vlogo sodišce, saj mora stremeti za 
tem, da se cim manj posega v pravno varnost in interese vseh
zainteresiranih.

Primer, kako se v praksi elasticno obravnavajo dolocbe pogodbe o 
zaposlitvi, ki je obremenjena z nicnostjo je sodba Vrhovnega sodišca 
RS, opr št. VIII Ips 162/2001 z dne 14.5.2002, v kateri je bila 
obravnavana pogodba o zaposlitvi s tujcem, ki v casu sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi ni imel delovnega dovoljenja. Sodišce je namrec 
odlocilo, da je glede na to, da je bila pogodba o zaposlitvi realizirana, 
kasneje pa je bilo pridobljeno tudi delovno dovoljenje, ovira za 
sklenitev pogodbe in obstoj delovnega razmerja (glede na dolocbo 4.
clena ZZDT) odpadla.

Pravice delodajalca smo predelali, kakšne pa so njegove obveznosti? 
Katera je pravzaprav ena od najpomembnejših obveznosti delodajalca 
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi? Kako je z obvestilom 
neizbranemu kandidatu, kakšne so kazni v primeru, ce delodajalec 
neizbranega kandidata ne obvesti v osmih dneh po sklenitvi pogodbe,
da ni bil izbran?

Vir: http://www.dashofer.si
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PRODAMO:

Ajdovščina- Cesta
V bližini Ajdovščine, prodamo počitniško hišo – vikend .Hiša je bila 
zgrajena 1981, komplet prenovljena pa leta 1998. Obsega pritličje in 
mansardo. Poleg parcele v velikosti 788 m2, se nahaja še parcela v 
izmeri 391 m2, na kateri je zasajena trta, sorte refošk starosti 5 let. 
Ob hiši je parcela zatravljena, na njej pa zasajeno raznoliko sadje in 
ostalo rastlinje tipično za to območje. Skupna izmera parcel znaša 
1.239 m2, hiša pa cca. 80 m2 + kurilnica 3m2 + prostor, kjer se 
nahaja jacuzzi 15 m2.Obe parceli sta  ograjeni z žično mrežo 
oziroma na S delu parcele ob javni poti je betonski podporni zid, na 
vhodu pa je porton. Če iščete miren kotiček, kjer se umaknete iz 
mestnega vrveža, ste ga našli.

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

Ankaran- Kolomban:
Samostojna- hiša – dvostanovanjska( pritličje+nadstropje) 
146m2+146 m2 + klet + podstrešje, 537 m2 zemljišča-zelenice. 
Zgrajena l. 1994, dokončana  od 1999-2002. Do leta 2007 je bila hiša 
uporabljena le za oddih. Komplet opremljena. Cca. 650.000Ä
CK-kurilno olje, klima v obeh etažah. Možnost menjave.
Zelenica: avtomatsko zalivanje, urejeno parkirišče z nadstreškom, 
uta za vrtno orodje. ZK urejeno. Čudovit pogled na morje.

Izola- Jagodje- Livade
2S stanovanje v Jagodju, 2N, opremljeno, 45 m2- prodamo za 
115.000Ä. Ugodno.
Apartma, 42,70 m2, komplet opremljen- prevzem takoj. Cena 
95.000 Ä.  UJEMITE PRILOŽNOST.
Stanovanje V Livadah prodamo opremljeno 3S in 4S stanovanje- 
novo, zgrajeno 2005. 

PIRAN- BELI KRIŽ
Dva komplet prenovljena in opremljena 2S apartaja prodamo, 45 
m2 in 48 m2 + skupna terasa 22m2, vsak po 140.000 Ä; možnost 
nakupa obeh za 275.000 Ä- pogled na morje, lepa in mirna 
lokacija.

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



KDAJ JE GASILNI APARAT OBVEZEN?

Je namestitev gasilnih aparatov in omaric prve pomoči obvezna samo 
za podjetja, ki opravljajo proizvodne oziroma bolj nevarne dejavnosti? 
Ali pa je taka oprema obvezna tudi za svetovalno podjetje s štirimi 
zaposlenimi, kakršno smo mi, ki delamo zgolj v pisarnah in na terenu? 

Vsako podjetje mora imeti izdelano izjavo o varnosti z oceno tveganja. 
V oceni tveganja mora biti zajeta tudi požarna varnost in organizacija
prve pomoči. 

Požarna varnost – gasilni aparati: brez računalnikov v podjetju ne 
gre, možna je tudi druga oprema (fotokopirni stroj, uničevalnik 
dokumentov, avtomat za kavo ...). Verjetnost požara je majhna, toda vir 
vžiga je prisoten v obliki električne energije. Delodajalec mora imeti 
interes, da so posledice požara, če do njega pride, čim manjše, kar 
pomeni, da brez gasilnega aparata ne bo šlo. V tem primeru bi zadoščal 
6-kilogramski gasilni aparat na ogljikov dioksid, ki je primernejši od 
gasilnega aparata na prah, saj ne bo uničil podatkov v računalniku. 
Nameščen naj bo na višini od 80 do 120 centimetrov od tal, iznad 
aparata je na višini 150 centimetrov nalepka, ki označuje mesto
aparata. Delodajalec ne sme pozabiti na predpisane preglede 
gasilnih aparatov ter na nov aparat najprej po dveh letih in nato vsako
leto. 

Organizacija prve pomoči – omarica za prvo pomoč: verjetnost 
nezgod je majhna, toda urez, vbod je tudi pri pisarniškem delu možen. 
Omarica v vašem primeru ni potrebna, zadoščal bo komplet prve 
pomoči, podoben tistemu v osebnem avtomobilu, pomembno je, da je 
na vidnem mestu. Lahko je tudi v omari, toda na vratih omare naj bo 
ustrezni znak (rdeči križ ali napis prva pomoč). Pomembno je, da se ve,
kje je komplet prve pomoči. 

Vir: http://www.podjetnik.si

OSEBNI RAZVOJ JE POMEMBEN TUDI ZA 
NAVADNE DELAVCE

Danes povsod beremo in poslušamo o tem, kako pomembno je 
izobraževati zaposlene, jih izpopolnjevati in jim omogociti, da so v 
stiku z gibanji in tehnologijo. In res veliko organizacij vse vec
pozornosti namenja izobraževanju.

Vabijo kakovostne predavatelje, predvsem strokovnjake s posebnih 
podrocij, sestavljajo ekipe in razmišljajo predvsem o tem, kako bi v 
programe izobraževanja vkljucili cim vec vodstvenih delavcev, jih 
naucili, kako uspešno voditi podrejene, z njimi komunicirati, jih
motivirati in ustvarjati pozitivno klimo v podjetju.

Motor podjetja so ljudje, ki bedijo nad izdelkom ali storitvijo

Ob koncu leta, ko direktorji naredijo presek, pogosto ugotovijo, da se 
vložek v izobraževanje ne ujema z ucinkovitostjo podjetja na trgu. Kje 
je razlog? Vodje vse prepogosto pozabljajo na zelo pomembno resnico 
v svoji organizaciji. Motor organizacije niso vodstveni delavci, ampak 
pravi prodajalci, proizvodni delavci in vsi tisti, ki prakticno ves cas 
bedijo nad izdelkom ali storitvijo. Se kdo od vodilnih sploh kdaj 
vpraša, ali so ti ljudje zadovoljni s seboj, ali vedo, kako pomembno delo 
opravljajo v podjetju in kako pomemben clen so v njem? Ali so srecni?
So dovolj samozavestni in komunikativni? 

Vedno vec uspešnih podjetij v tujini se zaveda pomembnosti osebnega 
razvoja posameznika v organizaciji, zlasti tistega, ki je temelj podjetja, 
torej navadnega delavca. Veriga je mocna le toliko, kot je mocan njen 
najšibkejši clen, in uspešna podjetja se dobro zavedajo, da je 
organizacija trdna le toliko, kot je trden najbolj krhek clovek v podjetju. 
In najveckrat se šibkost pokaže ravno pri najnižji ravni zaposlenih, saj 
nikoli nihce ni dajal posebnega poudarka izobraževanju, motivaciji in
osebnemu razvoju the ljudi.

Osnovna podrocja: razvoj potencialov, komunikacija, motivacija

Kaj konkretno bi torej lahko naucili to strukturo zaposlenih in kako bi 
organizaciji to koristilo? Ko se pogovarjamo o osebnem razvoju 
posameznika, je treba upoštevati predvsem tri osnovna, lahko bi rekli 
življenjska podrocja, ki bi jih moral obvladovati; razvoj potencialov, 
komunikacijo in motivacijo. Prva omogoci posamezniku, da odkrije 
svoje edinstvene sposobnosti in jih zacne pri svojem delu razvijati, 
druga omogoci cloveku ucinkovito komuniciranje s sodelavci, 
nadrejenimi in strankami. Tretja pa postreže s pomembnimi naceli, 
kako ohranjati motivacijo pri delu in tudi v osebnem življenju.

In kakšne koristi ima tista organizacija, ki skrbi za osebni razvoj svojih 
delavcev? Ce zaposleni pri delu zna razvijati svoje skrite potenciale, je 
seveda veliko bolj ucinkovit, spreten in zadovoljen. To pripomore k 
sprošcenemu in pozitivnemu razpoloženju v organizaciji. Clovek, ki 
ima ustrezno samozavest, laže komunicira z drugimi, kar pospeši 
vertikalni in horizontalni pretok informacij, zlasti novih zamisli o 
izdelku ali storitvi. In nenazadnje motivirani posameznik naredi vec,
hitreje in mnogo bolj kakovostno.

Le srecni delavci omogocajo razvoj podjetja

Zakaj torej podjetniki ne pripisujejo tolikšnega pomena osebnemu 
razvoju svojih zaposlenih? Lahko bi našli kar nekaj zadovoljivih 
odgovorov. Eden od razlogov je prav gotovo ta, da ucinki takšnega 
izobraževanja niso vidni takoj in so bolj dolgorocni. Vodja razmišlja 
tako, “cloveka lahko v nekaj mesecih naucim, kako se prodaja, takoj 
nato se odpravi na trg in že lahko služi denar”. Govorimo o drugih 
perspektivah izobraževanja, kjer je treba nekaj vec časa, da ljudje 
spremenijo svoje omejujoce vzorce in zacnejo razmišljati pozitivno. 

Vir: http://www.lider.si

KAJ JE POMEMBNO ZA TRŽENJE V 
ZOSTRENIH RAZMERAH

Dve polni koledarski leti od začetka zadnje gospodarske krize lahko 
povsem mirno potegnemo nekaj zaključkov, kaj smo se v poslovnem in 
trženjskem smislu naučili, kako ravnati v zaostrenih razmerah. Učimo 
se lahko od podjetij, ki so uspela v zaostrenih razmerah svoje 
poslovanje širiti, dvigovati prodajo in večati obseg svojih kupcev. 
Poglejmo nekaj primerov, kako so podjetja reagirala na zaostrene
razmere.

Podjetje iz kemične industrije je rešitev manjšega obsega 
povpraševanja privatnih laboratorijev našlo v širitvi ponudbe na 
dodatne storitve za laboratorije, v dodajanju storitev inženiringa 
laboratorijev in ponujanju opreme za laboratorije. Drugo podjetje, ki 
prihaja iz avtomobilske industrije in je v letu 2008 v mesecu dni 
izgubilo 40% naročil svojih obstoječih kupcev, je rešitev iskalo v 
razvoju novih izdelkov za svoje obstoječe kupce. Podjetje, ki je tesno 
povezano z gradbeno industrijo, je zamrtje velikih gradbenih 
stanovanjskih projektov nadomestilo s preusmeritvijo ciljnih skupin iz 
velikih gradbenih sistemov na trg individualnih investitorjev, družin. 
Ob tem so razvili in trgu ponudili energetsko varčnejša in lažja okna. 
Nov izdelek je zanimiv zaradi vedno večje pozornosti, ki jo končni 
kupci namenjajo energijski učinkovitosti, in zaradi prijaznosti do 
monterjev, ki so za marsikdaj vmesni kupci oziroma 
informatorji/vplivneži za končnega potrošnika. Slovenska vinska klet 
pa je eno od rešitev iskala v investiranju v osvajanje mednarodnih
priznanj na vinskih sejmih za svoja vina. 

Iz vseh primerov vidimo, da ni samo ene možne rešitve, kako naj
trženje reagira na spremenjene razmere na trgih. 

Vir: http://www.dashofer.si

DOBRO JE VEDETI
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IZDELOVALEC KATALOGOV
 
Začetni stroški: od 1.000 do 3.000 evrov
Marketing: osebni pristop, brošure, plakati, od ust do ust, radijski 
in časopisni oglasi …
Posebne zahteve: organizacijske sposobnosti, komunikativnost, 
občutek za oblikovanje, marketinško znanje, obvladovanje 
različnih računalniških programov, 
Potrebna oprema: telefon, internet, računalnik
Popoldansko delo: da
Čas delovanja: skozi vse leto

 

Dejstva
Kakovostno oblikovan katalog primerne velikosti in oblike, bogat z 
zanimivo vsebino in podatki, ki pritegnejo, je odlično promocijsko 
orodje za predstavitev izdelkov, storitev, poslov … Ravno zato se 
vsako leto oblikuje in izdela nešteto katalogov. Zakaj ne bi izkoristili 
povpraševanja ter ustregli mnogim strankam? Morda je ravno 
izdelovanje katalogov posel za vas, ob katerem boste lahko
ustvarjalni, inovativni in uspešni? 
 
Ključ do uspeha se skriva v vaši ustvarjalnosti in trženjskih znanjih, 
saj boste strankam v bistvu pomagali prodajati. Zgraditi boste 
morali tudi mrežo zanesljivih poslovnih partnerjev, ki vam bodo 
pomagali pri oblikovanju, pisanju, ilustriranju, lektoriranju, tiskanju
in drugih delih. 
 
Trg
Podjetniki in ponudniki raznolikih storitev bodo s pisanim 
katalogom svoje potencialne kupce lažje prepričali, da je ravno 
njihova ponudba tisto, kar potrebujejo in si želijo. Vaše potencialne 
stranke so zato skoraj vsi ponudniki izdelkov in storitev, od lokalnih
do tistih bolj ambicioznih, ki merijo na svetovni trg.
 
Nasvet
Pridružite se lokalnim združenjem, zavodom, družbam, društvom, 
ki lahko postanejo glavni vir prihodkov ali odskočna deska za 
spoznavanje drugih potencialnih strank. Ponudite ne le tiskane 
kataloge, temveč tudi virtualne, saj vse več kupcev informacije
pridobiva na svetovnem spletu. 

MREŽNI MARKETING

Organizirati nameravamo mrežo prodajalcev po vzoru mrežnega 
marketinga. Nam lahko zaupate nekaj nasvetov, da ne bi delali
nepotrebnih napak?
 
Mrežni marketing zna biti odlična ideja. Vendar pa pozor … tega 
načina prodaje ne priporočam, če želite hitro prodati velike količine.
 
Problem mrežnega marketinga je v tem, da morate začeti z nekaj 
(deset) ljudmi, ki potem širijo posel. Kako hitro lahko povečujete 
števila prodajalcev in prodajo? Lahko se zgodi, da boste čakali tudi leto 
ali dve, preden se bo kaj resnega zgodilo. Imeti morate veliko znanja in 
tudi nekaj sreče z začetno skupino vodij. Če niso pravi, boste
ostali na začetku.
 
Zelo pomemben je tudi sistem nagrajevanja, t. i. provizijski sistem. Od 
tega je odvisno, kako motivirani bodo prodajalci in kakšen tip ljudi 
boste pritegnili v skupino. Vsekakor se posla ne lotite brez 
svetovalca, ki se spozna na to področje. Izberite nekoga, ki je
 sodeloval pri organizaciji podobnega podjetja v preteklosti.

Vir: http://www.podjetnik.si
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PODJETNIŠKO USPOSABLJANJE ZA MLADE 
PODJETNIKE IN ŽENSKE PODJETNICE

Vodenje podjetja zahteva natančno načrtovanje. Že veste kaj boste
počeli v tem poslovnem letu?

Mlade podjetnike, stare do 35 let in ženske podjetnice (brez starostne 
omejitve), ki so svoje podjetje ustanovili po 2. februarju 2011 ter za 
odprtje podjetja niso prejeli subvencije in niso bili prijavljeni na 
Zavodu za zaposlovanje, vabijo na brezplačne delavnice, ki jih
organizira Gea College.

Delavnice so usmerjene v obravnavo aktualnih tem za podjetnike – 
podjetniške priložnosti, poslovno načrtovanje, marketing, finančne 
projekcije v prvem letu poslovanja in še druge zanimive teme.
Rezultat izvedbe so pripravljeni poslovni načrti (lahko jih imajo 
podjetja že od prej, oziroma poslovni načrti za prvo leto poslovanja,
pripravljeni na delovnih listih tekom usposabljanja).

Dodatne informacije in prijave: Pijave na delavnice sprejema ga. 
Nataša Urbanija, Tel: (01) 588 13 07 ali e-naslov: 

, na katero se lahko obrnete tudi za 
več informacij o dogodku.

Program

Natasa.Urbanija@gea-college.si

KAKO PODJETNIK SAM PLAČA PRISPEVKE 
ZA S.P. ALI D.O.O.?

Če želi podjetnik sam obračunati prispevke se mora registrirati v sistem 
eDavki. Registracija v eDavke je možna z digitalnim potrdilom 
pooblaščenga overitelja. Če digitalnega potrdila še nimate, si ga lahko 
brezplačno priskrbite na upravni enoti. Po uspešni registraciji v eDavke 
izbere zasebnik obrazec PODO-OPSVZ, družbenik in lastnik podjetja
pa PODO-OPSVL. 

V naslednjem koraku je potrebno izpolniti obdobje, za katerega se 
predlaga davčni obračun. Ko se vlaga obračun za prvi mesec 
zavarovanja zavezanca, je potrebno na polju Razlog izbrati Prijava. 
Tedenski sklad ur za zavezanca, ki je na svojem podjetju polno 
zaposlen, je 40 ur. Osnova za obračun prispevkov pri zasebniku je 
minimalna plača ali n-kratnik zadnje objavljene povprečne plače.

Osnova za zasebnika, ki je pričel s poslovanjem, je minimalna plača. 
Ta trenutno znaša 748,10 EUR (januar 2011), medtem ko se povprečna 
plača spreminja iz meseca v mesec. Objavlja jo Statistični urad RS.

Osnova pri lastniku, ki je tudi poslovodna oseba, je Najnižja 
pokojninska osnova ali n-kratnik povprečne plače. Najnižja 
pokojninska osnova je objavljena na straneh DURS in trenutno znaša 
844,35 EUR (januar 2011). Ostale zneske ni potrebno vpisovat, ker se 
polja izpolnijo po pritisku na 'Izračun'. Ko je obračun zaključen si lahko 
podjetnik sam pripravi plačilne naloge. Z obračuna so poleg 
posameznega zneska prispevkov razvidni tudi transakcijski račun 
Davčne uprave in sklici. Izpolnjen obrazec je potrebno le še oddati.

Vir: http://www.japti.si



BREZPLAČNI KUPON za PODJETNIŠKO BORZO

Iščem/nudim   ______________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Podatki  naročnika (niso za objavo)

Priimek in ime:  _________________________________________

Naslov:  _______________________________________________

____________________________tel.št.: _____________________
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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
E-mail:  
Spletna stran: , 

 
Kontaktna oseba: Špela Seljak,
tel: 05/663 77 39
E-mail: spela.seljak@zrs.upr.si

een@zrs.upr.si
http://csg.zrs-kp.si

www.een.si

SOFINANCIRANJE ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM 
V GORIŠKI REGIJI

Posoški razvojni center je na svojih spletnih straneh ( ) 
objavil Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko 
štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije v šolskem/študijskem letu
2011/2012.

Poziv je namenjen delodajalcem z območja Goriške statistične 
regije, ki želijo s pomočjo sofinanciranja štipendij pridobiti nove 
usposobljene kadre. Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov:

· sredstev Evropskega socialnega sklada (v višini 50% 
štipendije),

· sredstev občin (v višini največ do 25% štipendije),
· sredstev delodajalcev (v višini od 25% do 50% štipendije).

ROKA ZA ODDAJO VLOG
 20. maj 2011 in 20. julij 2011

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA
je na voljo v poslovnih prostorih Posoškega razvojnega centra, 

Ulica padlih borcev 1b, Tolmin ter na spletnih straneh www.prc.si, 
www.rra-sp.si, www.icra.si, www.ra-rod.si.

DODATNE INFORMACIJE

Posoški razvojni center
tel.: 05/38 41 500 (Nataša Klobučar Štrancar, Marjetka Čopi)

e-pošta: info@prc.si

www.prc.si

Romunsko podjetje  specia lizirano v inštalacijah vodovoda,  
ogrevanja in klimatskih naprav išče partnerje za komercia lno  
sodelovanje, trgovske posrednike ter nudi podizvajanje.  
Šifra: EEN-apr -03 
Slovaški lastnik komore za lakiranje  avtomobilov in 
tovornjakov išče  podizvajalce. Š if ra: EEN-apr-04 

Nemško podje tje, dejavno na področju infrardeč ih ogrevalnih 
sistemov, je razvilo ogreva lno polnilo za vzmetnice, ki  
preprečuje ustvarjanje  plesni in pršic. Podjetje išče trgovske 
posrednike in partnerje za join venture . Š ifra: EEN-apr-05 
Grško podjetje specializirano za ortopedske in ana tomske 
 izdelke išče in nudi trgovsko posredniške storitve ter  franšizo. 
 Šifra: EEN-apr-16 
Grško podjetje specializirano v kmetijsko-živilskem sektorju 
 išče/nudi trgovsko posredniške storitve, join venture, 
vza jemno  proizvodnjo ter podizva janje. Šifra: EEN-apr-17 

Litovsko podjetje,  specia lizirano na področju prodaje  
 avtomobilskih de lov in servisiranja  avtomobilov, išče in 
ponuja  storitve trgovskega posredništva (zastopnike, 
predstavnike, distr ibute rje ). Šif ra: EEN-apr-21 
Turško podjetje,  specializirano za izde lavo kalupov z  
vbrizgavanjem plastičnih mas in delov iz plastičnih mas, 
ponuja podizvajalska dela potenc ialnim poslovnim partnerjem.  
Šifra: EEN-apr -23 
Švedsko podjetje, specializirano za  proizvodnjo visoko 
kakovostnih  in stroškovno ugodnih zabojev za ostre predmete 
in medic inske odpadke išče zastopnike/predstavnike a li 
distribute rje.  Vsi zaboji ustrezajo zahtevam UN3291.  
Šifra: EEN-apr -24 

 

http://www.een.si


"Državni portal za 
podjetja in podjetnike"

Brezplačna 

registracija s.p. 

in d.o.o.

Informacije za 

ustanovitev 

in razvoj 

podjetij

Hitrejša in 

brezplačna 

ustanovitev 

podjetij
Telefon:

05 66 37580
Župančičeva ul. 18,

Koper

www.rrc-kp.si

Podjetniška 

svetovanja

Informiranje in 

obveščanje

Točka

VEM
RRC Koper

Aktivnost je sofinancirana s starni JAPTI ter Ministrstva za gospodarstvo

http://www.rrc-kp.si            http://evem.gov.si

 

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za javno upravo


