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UP ZRS - CENTER ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM

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

Odprti razpisi za sodelovanje podjetij v mednarodnih 
projektih programov EUREKA, EUROSTARS, ERA-

SME in CORNET 

V okviru mednarodnih programov EUREKA, EUROSTARS, 
ERA-SME in CORNET, ki podpirajo raziskovalno-razvojne, 
aplikativne ter komercialne projekte sodelovanja med podjetniki 
in raziskovalnimi inštitucijami so odprti novi razpisi.

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

 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) v 
okviru iniciative EUREKA razpisuje javni razpis za dodeljevanje 
spodbud za industrijske raziskave oz. sofinanciranje slovenskega 
dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so bili 
predhodno potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani 
visokih predstavnikov in izpolnjujejo vse predpisane pogoje. 

Za so-financiranje projektov je v letu 2010 predviden 1 milijon 
EUR. Projekti, ki bodo odobreni bodo lahko prejeli do 75.000 
EUR na leto za  projekt. V primeru, da v enem projektu sodeluje 
več slovenskih prijaviteljev, se znesek 75.000,00 EUR porazdeli 
med slovenske prijavitelje glede na njihov medsebojni delež v 
projektu.  

Slovenski prijavitelj pri projektu lahko sodeluje kot koordinator 
ali kot partner. Roki za oddajo vlog na javni razpis v letu 2010 so 
naslednji: 22. februar, 4. maj, 7. september. do 12.00 ure. Vse 
ostale informacije so na voljo na spletnem naslovu: 
http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5
Bshow_single%5D=921 

 

Program EUROSTARS so-financira raziskovalno-razvojne 
projekte inovativnih malih in srednjih podjetij katerih cilj je tržni 
produkt, ki je najkasneje v dveh letih po zaključku projekta poslan 
na tržišče. Program podpira vsa tehnološka (nevojaška) področja 
in ponuja so-financiranje do 50.000 EUR na leto za posamezen 
projekt. Program ima odprt mednarodni razpis, katerega prvi rok 
za oddajo projektnih predlogov je 25. februar 2010. 

 

ERA-SME je poseben tip projekta ERA-NET oz. pobuda, ki 
povezuje nacionalne in regionalne upravljalske organe 
raziskovalnih programov 17 različnih držav in regij EU, katerih 
skupni cilj je na mednarodni ravni podpirati projekte, ki 
spodbujajo mednarodno sodelovanje med malimi ter srednje 
velikimi podjetji (MSP) in raziskovalno-razvojnimi 
organizacijami (RRO) na področju raziskav, razvoja, demonstracij 
in inovacij. Trenutno je odprt 7. mednarodni razpis za predloge 
sodelovanja na vseh tehnoloških področjih, katerega rok prijave je 
31. marec 2010. Več informacij o razpisu je dosegljivih na 
spletnem naslovu: . Slovenski 
partner v tem projektu je MVZT (kontatkna oseba mag. Rajko 
Sabo), ki trenutno pripravlja nacionalni razpis in bo objavljen na 
njihovi spletni strani ter v Uradnem listu Republike Slovenije.

http://www.era-sme.net/public/

CORNET je prav tako ena od pobud ERA-NET, ki jih je 
financirala Evropska unija že v 6. okvirnem programu, sedaj pa se 
sodelovanje konzorcija CORNET in Evropske unije odvija tudi v 
7. okvirnem programu za raziskave in tehnološki razvoj. Mreža 
CORNET povezuje programe, usmerjene h kolektivnemu 
raziskovanju industrijskih združenj in sorodnim področjem 
proizvajanja in prenosa znanja. 
Trenutno je odprt 9. mednarodni razpis v okviru mreže CORNET. 
Rok za prijavo projektov je 31. marec 2010. Predmet javnega 
razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov kolektivnih 
raziskav. Kolektivne raziskave so tiste, ki jih za svoje člane 
naročajo ali izvajajo industrijska združenja, ter potem preko 
posebnih kanalov skrbijo za razširjanje rezultatov med vse člane 
združenja. 

Več informacij o razpisu je dosegljivih na spletnem naslovu: 
. Slovenski partner v tem projektu je 

MVZT (kontatkna oseba mag. Rajko Sabo), ki trenutno pripravlja 
nacionalni razpis in bo objavljen na njihovi spletni strani ter v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

                                                              Pripravil: Sebastjan Rosa

http://www.cornet-era.net/

 

Javni razpis na nacionalni ravni je objavljen na spletni strani 
MVZT na naslovu: 
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/tehnologija/mednar
odno_sodelovanje/eurostars/



Projekt TERCONMED

Ovire pri pomorskem prevozu na kratkih 
razdaljah - 2.del

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

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.
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Projekt COLUMBUS 2 – nudi priložnost, da novi 

podjetniki delajo z izkušenim podjetnikom v 
njegovem MSP v drugi državi EU.

Regionalni razvojni center Koper je z novim letom začel izvajati projekt 
COLUMBUS 2, v katerem nudi mladim podjetnikom priložnost, da se 
učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje veliko podjetje 
(MSP) v drugi državi EU in omogoča izmenjavo izkušenj med mladimi in 
izkušenimi podjetniki.

Cilj projekta je pomagati mladim podjetnikom pridobiti ustrezna znanja 
za upravljanje lastnega podjetja, s sodelovanjem z izkušenimi podjetniki 
v drugi državi EU za dobo 1 do 6 mesecev. Prispeva k izboljšanju 
njihovega znanja in izkušenj ter pospešuje čezmejni prenos znanja in 
izkušenj med podjetniki.

V projekt COLUMBUS 2 je vključenih 6 partnerjev iz 4 držav. Nosilec 
projekta je Agencija za razvoj regije Murcie iz Španije. Kot projektni 
partnerji pa sodelujejo: 
Iz Španije CEEIM (poslovni inkubator) in FUERM (Univerzitetna 
fundacija Murcia), iz Italije SVIL (Agencija za razvoj regije Ligurija), 
UEL (Londonski poslovni inkubator) in MISET (Razvojna agencija 
Vzhodne Finske). 

Kako deluje Erasmus za mlade podjetnike?
Novi podjetniki odpotujejo v drugo državo EU, kjer nekaj časa delajo 
skupaj z izkušenim podjetnikom gostiteljem v njegovem MSP. 
Povezovanje novih podjetnikov in podjetnikov gostiteljev poteka s 
pomočjo posredniških organizacij. 

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

Kaj ponuja Erasmus za mlade podjetnike?
Program Erasmus za mlade podjetnike novim podjetnikom nudi 

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

Glavni prednosti pomorskega prevoza na kratkih razdaljah, so:
- zmanjšanje zastojev na cesti (odstranitev ozkih grl), s tem je povečana 
učinkovitosti prometa in trgovine, saj je pomorska infrastruktura manj 
obremenjena in ima nižje stroški kot pri kopenskem prevozu.

- Izboljšanje varnosti v transportu. Z večjo uporabo ladijskega prometa se 
zmanjšajo nesreče s smrtnimi izidi na cestah.

- Okoljski vidiki. Z večjo uporabo pomorskega prevoza na kratkih 
razdaljah bi lahko Skupnost lažje dosegla svoje Kjotske cilje glede emisij 
CO2.

- Znižanje zunanjih stroške, glede na poročilo Ministrstva za razvoj v letu 
2003.

Obseg pomorskega prevoza na kratkih razdaljah v Evropi se je v zadnjih 
letih zelo povečal. V obdobju 2000 - 2007 je bila v Španiji rast 54%.

Kljub veliki rasti so še vedno prisotne velike ovire za nadaljnji razvoj te 
vrste prevoza. Trg zaradi njih ne more delovati normalno, zato je potrebno 
delovati v smeri odstranjevanja ovir.

V naslednjem delu bomo predstavili glavne ovire v razvoju pomorskega 
prevoza na kratkih razdaljah.

Julio Martínez Alarcón
Vodja oddelka za sodelovanje in usposabljanje, FEPORTS

priložnost, da največ 6 mesecev delajo z izkušenim podjetnikom v 
njegovem MSP v drugi državi EU.
Nov podjetnik bo od izkušenega podjetnika gostitelja pridobil potrebno 
znanje za ustanovitev novih podjetij in za upravljanje malih in srednje 
velikih podjetij na naslednjih področjih:
 glavni dejavniki uspeha,
 učinkovito načrtovanje,
 finančno in operativno upravljanje,
 razvoj inovativnih izdelkov in storitev,
 uspešna praksa prodaje in trženja.

Novi podjetniki bodo prav tako imeli priložnost izvedeti več o:
 evropskem gospodarskem pravu in enotnem evropskem trgu,
 evropski standardizaciji,
 evropski pomoči MSP.

Projekt COLUMBUS 2 je finančno podprt iz programa »Erasmus for 
Young Entrepreneurs« (Erasmus za mlade podjetnike), ki spodbuja 
mobilnost mladih podjetnikov v Evropi.

 

 

(Prevod RRC Koper)
Več informacij na uradni spletni 
strani: http://terconmed.eu/. 

Operacijo sofinancira Evropski  
sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Program Erasmus za mlade podjetnike so-
financira Evropska Komisija in deluje v okviru 
držav EU s pomočjo več kot 100 lokalnih, 
regionalnih ter nacionalnih posredniških 
organizacij pristojnih za podporo podjetnikom 
(npr. Zbornice, tehnološki parki, start-up centri 
in druge podjetniške podporne organizacije). 

Aktivnosti programa Erasmus za mlade podjetnike ne evropski ravni 
koordinira organizacija EUROCHAMBRES, zveza evropskih zbornic za 
podjetništvo in industrijo.

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 37 580 - faks: +386 5 66 37 581

elektronska pošta: 

spletna stran: 

www.erasmus-entrepreneurs.eu

damjana.tomsic@rrc-kp.si

www.rrc-kp.si
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GOSPODARSKE ZBORNICE

VABILO NA NATEČAJ PODJETNA PRIMORSKA

PODJETNA PRIMORSKA je natečaj za najboljši poslovni načrt 
Primorske. V okviru natečaja se obravnava poslovne načrte s področij in 
panog, ki so zanimiva za gospodarski sektor Primorske in predstavljajo 
možnosti za investiranje v nove, perspektivne poslovne ideje.

Natečaj PODJETNA PRIMORSKA je usmerjen k vzpodbujanju nastanka 
novih, na nanju temelječih podjetij in prispeva k razvoju podjetništva v primorski 
regiji. Z letošnjim izvedenim natečajem organizator želi povezati akademsko 
sfero z gospodarstvom, s ciljema vzpodbujanja podjetniške kulture in 
ustanavljanja novih na znanju temelječih podjetij z visoko dodano vrednostjo.

Letošnja področja in panoge so:

• Okoljske tehnologije, 

• Mediji, 

• Informatika, 

• Živilstvo in biotehnologija, 

• Turizem, 

• Transport, 

• Logistika. 

Nagradni sklad natečaja Podjetna Primorska 2009/20109 znaša več kot 15.000 
EUR, pri čemer so ob uvrstitvi med deset najboljših vsi finalisti deležni storitev 
svetovanja za izboljšanje poslovnega načrta. Prvi trije so poleg nagrad in 
navedenih storitev upravičeni tudi do brezplačnega koriščenja storitev 
Univerzitetnega inkubatorja Primorske do ustanovitve lastnega podjetja.

Sprejemanje prijav za najboljši poslovni načrt Primorske regije se je začelo. 
Prijavite se tako, da izpolnite prijavni obrazec in pošljete opis ideje na dveh A4 
straneh najkasneje do 16. februarja 2010.

Več:/www.uip.si

TURISTIČNI VODNIKI IN 
SPREMLJEVALCI! 

OBNOVITI JE POTREBNO LETNO 
REGISTRACIJO

Leto je naokrog in bi vas radi spomnili, da je 31. januarja 2010 
potekla letna registracija oz. izkaznica za turističnega vodnika ali 
spremljevalca, če je ne boste do takrat podaljšali, kot to zahteva 4. 
alineja 40. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS št. 2/04), ki vas zavezuje, da posredujete svoje podatke o 
številu dni vodenja in o relacijah vodenja za preteklo leto. 

Zato vas pozivamo, da v zakonskem roku podaljšate letne 
registracije s pošiljanjem izpolnjenega obrazca in dokazila o 
plačilu stroškov vodenja registra (znesek je 10,15 Ä, številka 
računa je navedena na obrazcu spodaj), mi vam pa bomo poslali 
nalepko letnice 2010 za vašo izkaznico in novo potrdilo o 
registraciji. Svoje izpolnjene obrazce in dokazila o plačilu lahko 
pošljete tako po običajni kot tudi po elektronski pošti ali po faksu 
na številko: 01 58 98 224. Zaradi reorganizacije poslovanja 
osebno podaljšanje veljavnosti izkaznic na zbornici ni možno. 

Vsi turistični vodniki in turistični spremljevalci, ki boste v to 
privolili, boste objavljeni na zborničnih spletnih straneh. Za vpis 
novo pridobljene izobrazbe zahtevamo tudi kopijo diplome, ker 
brez dokazil tovrstnih podatkov ne objavljamo. V rubriki 
izobrazba in posebna znanja lahko dopišete svoja posebna znanja 
in veščine kot npr. gorski vodnik, učitelj smučanja, lokalni 
turistični vodnik za Maribor itn. Za vašo promocijo lahko v 
rubriki specialne relacije vpišete tiste države, za katere ste 
specialist. Poleg določene države lahko dopišete konkreten 
podatek pokrajine ali prestolnice (največ devet destinacij). 

Spletna stran registra turističnih vodnikov in turističnih 
spremljevalcev je: www.gzs.si/vodniki. Preverite svoje podatke 
in nas opozorite, če je potreben popravek. (Tel: 01 58 98 223, 
elektronski naslov: snezana.skerbinc@gzs.si). 

Poudarjamo, da tisti, ki ne bo podaljšal registracije, naslednji dan 
po poteku zakonskega roka, in sicer dne 1. februarja 2010 tam ne 
bo več objavljen. Enako bo veljalo za tiste, ki se z objavo svojih 
osebnih podatkov ne boste strinjali. Verjamemo, da vam bo 
obsežna predstavitev na spletu pomagala pri pridobivanju posla 
enako kot bo interaktivno iskanje ustreznih vodnikov olajšalo 
delo turističnim agencijam.
 
Vir: www.gzs.si

POKLICNI STANDARD: 
POSREDNIK/POSREDNICA ZA 

NEPREMIČNINE

Poklicni standard je povezovalni člen sistema poklicnega 
izobraževanja in sistema certificiranja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij. Nadomešča nomenklaturo poklicev kot podlago za 
izobraževalne programe poklicnega in strokovnega 
izobraževanja ter je hkrati tudi podlaga nacionalnim poklicnim 
kvalifikacijam (NPK), ki se pridobijo v sistemu certificiranja 
NPK.

Poklicni standard je dokument, ki vsebuje naslednje elemente:
- ime in kodo poklica, 

- raven zahtevnosti, 

- poklicne kompetence in 

- opis poklicnega standarda, ki vključuje: področja dela, ključna 
dela, znanja in spretnosti. 
 
Več: www.gzs.si

PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 
KOPER  bo v mesecu februarju 2010  objavila  

Razpis ta inovacije Primorske gospodarske zbornice Koper za 
leto 2009

Na javnem razpisu lahko sodelujejo gospodarski subjekti, pa tudi 
organizacije iz področja javnega sektorja (šolstvo, zdravstvo, javna 
uprava…). 

Celotna razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani: www.pgz-
slo.si ali po tel. 05 66 25 832, Irena Bartolič

Vabljeni k sodelovanju.

KAKO BOM PREPRIČAL INVESTITORJA, DA IMA 
MOJA IDEJA TRŽNI POTENCIAL?

Za nove izdelke je značilno, da so:
1.izjemni izdelki, ki prevladujejo na trgu in postavljajo na trg nove standarde,

2.dobri izdelki, ki pa niso zanimivi, vendar pa ponujajo dobre poslovne 
priložnosti,

3.ekskluzivni izdelki, ki ponujajo le eno ali več možnosti med alternativami

V kolikor vašega izdelka ne morete razporediti v eno od zgornjih rubrik, potem 
imate o svoji ideji premalo informacij in je njen tržni potencial slab, ali morate o 
idejni rešitvi še enkrat razmisliti in jo izboljšati, ali razmisliti o tem, da sami 
postanete podjetnik in jo plasirate na trg sami.

Vir: www.imamidejo.si
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OBVESTILA

VEČSTRANSKO POBOTANJE - O STORITVI  

Pobotanje odprtih terjatev in obveznosti
je storitev, ki poslovnim subjektom omogoča hiter, varen, preprost, 
učinkovit in poceni način poravnavanja obveznosti in unovčevanja 
terjatev.

V sistem POBOT AJPES je danes vključenih že več tisoč zadovoljnih 
naročnikov. Letno v pobotanje prijavijo čez dve milijardi evrov 
obveznosti. V letu 2008 so pobotali za 180 milijonov evrov obveznosti in 
terjatev. Praviloma pobotanje doseže skoraj 90% sodelujočih. V Sloveniji 
nas to pri izvajanju te storitve uvršča v sam vrh. 

Kdo lahko sodeluje v pobotu?
gospodarske družbe 
samostojni podjetniki 
proračunski uporabniki. 

Kaj je predmet pobota?
v pobot se prijavljajo izključno obveznosti. 

Kdaj pride do pobotanja?
Pogoj, da pride do pobotanja je, da imate kot udeleženec pobota poleg 
neplačanih obveznosti tudi neplačane terjatve do drugih udeležencev 
pobota, zato je pomembno, da k sodelovanju v pobotu povabite tudi svoje 
partnerje. 

Kot naš uporabnik, lahko z uporabo spletne storitve POBOT vsak 
trenutek preverite ali vaši poslovni partnerji sodelujejo v pobotu in 
jim v primeru nesodelovanja tudi pošljete povabilo k sodelovanju, ki ga 
na vašo zahtevo avtomatsko kreira in pošlje naša spletna aplikacija. 

Izvajanje večstranskega pobotanja
za vnos podatkov in obveznosti v pobotno prijavo vam je na voljo 
moderna spletna storitev POBOT. Storitev je varna, saj vključuje 
sodobno tehnologijo zagotavljanja varnosti in preverjanje identitete 
uporabnika; 
AJPES izvaja večstransko pobotanje enkrat mesečno po časovnem 
načrtu. Običajno je to prva sreda v mesecu. 
skrajni rok za oddajo prijave v večstransko pobotanje je do 13. ure na sam 
dan izvedbe posameznega kroga; 
rezultate prejmete še isti dan. 

Koliko stane? 
vključitev v sistem POBOT AJPES je brezplačna; 
provizijo plačate le v primeru, da pride do pobotanja, in sicer eno 
tisočinko (1,00 ‰)  od pobotanega zneska.  

Kako se vključim v sistem POBOT AJPES?
Izpostavi AJPES posredujte dva podpisana izvoda pogodbe in  v primeru 
poslovanja prek spleta še izpolnjeno vlogo za vključitev v sistem 
elektronskega posredovanja podatkov večstranskega pobota  

Vir: www.ajpes.si

PTZ vabi na 62. MEDNARODNI OBRTNI 
SEJEM IHM, 5. do 6. marec 2010

Spoštovani članice in člani Podjetniško trgovske zbornice pri GZS,
Podjetniško trgovska zbornica v sodelovanju s turistično 

agencijo Euroval iz Maribora organizira obisk 

62. MEDNARODNEGA OBRTNEGA SEJMA - IHM
Odhod: 5.3. - 6.3.2010

PROGRAM POTOVANJA: 
1. dan -  05. marec 2010:  MARIBOR – CELJE – LJUBLJANA – 
MÜNCHEN
Odhod Eurovalovega avtobusa ob 4.00 uri iz Maribora 
(AVTOBUSNA POSTAJA PRI CITY-JU), ob 04.50 iz Celja 
(MERKUR , na Mariborski cesti v Celju) in ob  05.50 iz Ljubljane (iz 
PARKIRIŠČA pri GZS). Vožnja v smeri Jesenic in nadaljevanje vožnje 
s postankom za jutranjo osvežitev preko Avstrije v Nemčijo do 
Münchna, glavnega mesta Bavarske, kamor prispemo okoli 13.00 ure. 
Za udeležence, ki bi želeli sejem obiskati oba dneva, prevoz na 
sejmišče, kamor jih ponovno pridemo iskati ob 17.00 uri. Ostali potniki 
pa se napotimo v center mesta, kjer sledi sprehod po starem mestnem 
jedru z ogledom Mihaelove cerkve, Marijine stolnice in trga, nove in 
stare mestne hiše...Po želji možen ogled Tehniškega muzeja.  
Namestitev v hotelu in prosto za osvežitev.  V večernih urah gremo na 
večerjo  v eno od tipičnih mestnih pivnic. Nočitev.

2. dan -  06. marec 2010: IHM 2010 – LJUBLJANA – CELJE – 
MARIBOR  
Po zajtrku vožnja do sejmišča in celodnevni ogled Mednarodnega 
obrtnega sejma. Prepričani smo, da boste tudi na letošnjem sejmu IHM 
našli veliko zanimivosti in stkali nove uspešne poslovne stike, saj  
predstavlja največji dogodek obrti in drobnega gospodarstva v Evropi!   
Tudi letos bo sejem organiziran v delu za »PROFI« in v delu  za  
»PRIVAT«. s poudarkom na temah  Obrt in dizajn, Energija in dom, 
Dom in vrt ... Torej, dobrodošli!  Predvidoma ob 16.00 uri, se bomo 
zbrali pri avtobusu na dogovorjenem mestu in se odpeljali proti Avstriji 
in Sloveniji. Na poti napravimo kak daljši postanek za okrepčilo in 
morebitno večerjo. Prihod v Slovenijo in Ljubljano, ter Celje in 
Maribor v poznih nočnih urah.

Informacije: Tel.: 02 234 90 96 (rezervacije ga. Vesna) 

Vir: www.gzs.si

DNEVI MEST IN REGIJ 2010

Odbor regij in Evropska komisija - Generalni direktorat za 
regionalno politiko sta decembra predstavila prijavo za Dneve mest 
in regij 2010. Poudarek bo na treh glavnik tematskih vodilih 
dogodka: konkurenčnost, (teritorialno) sodelovanje in kohezija.

Dnevi mest in regij 2010 imajo naslov "Konkurenčnost, sodelovanje in 
kohezija za vse regije", predvidene so razprave, seminarji in delavnice v 
okviru štirih ključnih tem:

• Lisbonska pogodba in nova vloga mest in regij
• Izvajanje Kopenhagenskega sporazuma - regije, mesta in klimatske 
spremembe
• Gospodarsko okrevanje in regije
• Kohezijska politika po 2013

Vsaka skupina regij in mest, t.i. regionalno partnerstvo, bo organiziralo 
eno ali dve delavnici na temo, ki sodi v eno od zgoraj naštetih tematskih 
sklopov. Namen delavnic ni zgolj predstaviti regijo oz mesto, temveč 
predstaviti dobre prakse, projekte in aktivnosti regij in mest.

Kako sodelovati
Slovenija kot ena kohezijska (NUTS II) regija lahko sodeluje le v enem 
regionalnem partnerstvu. Neodvisno od tega pa lahko slovenska mesta, ki 
imajo predstavništvo v Bruslju (članice SGRZ), sodelujejo v regionalnih 
partnerstvih z drugimi mesti/regijami.

V kolikor imate zanimive in inovativne izkušnje, projekte ali ideje, ki bi 
jih želeli predstaviti na Dnevih m in regij in ki sodijo v enega od štirih 
tematskih sklopov, nam prosim čim prej sporočite, da najdemo ustrezne 
regije oz. mesta, s katerimi bi sodelovali v regionalnem partnerstvu. Rok 
za oddajo projektnih prijav je že 22. februar 2010.

Koristne informacije:
¦• Spletna stran z informacijami o Open days in obrazci in navodili za 
prijavo: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/index.cfm
 
• Informacije in pravila sodelovanja 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/doc/informatio
n_pack.pdf

Vir: www.imamidejo.si
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INFORMACIJE

STROŠKI ZA OKOLJSKE DAJATVE V 2010 

V uradnih listih št. 113 in 114, ki sta izšla 31.12.2009, so bili objavljeni sklepi o 
določitvi zneskov okoljskih dajatev za enoto obremenitve zaradi nastajanja 
odpadne električne in elektronske opreme, izrabljenih gum, odpadne embalaže, 
izrabljenih motornih vozil, uporabe mazalnih olj, obremenitve tal in 
onesnaževanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2010.

Pri okoljskih dajatvah zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske 
opreme, izrabljenih gum in odpadne embalaže se poleg dajatve plačujejo tudi 
nadomestila v vrednosti 33,38 EUR, ki v letu 2010 ostajajo enaki zneskom v 
letu 2009. Cena enote obremenitve pri obeh dajatvah ostajajo na ravni 2009.

Podobno se v letu v 2010 ne spreminjata zneska okoljske dajatve za 
onesnaženje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin  in za enoto 
obremenitve tal.

Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja 
zaradi nastajanja izrabljenih gum znaša letos 0.0054 evrov za razliko od 0,1460 
evrov v letu 2009.

Znesek okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih 
motornih vozil za leto 2010 je 0,0063 evrov za 1 kilogram vozila.

Cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2010 
ostaja enaka lanski, to je 0,0125 evrov.

Avtor: SVO

JAVNI POZIV K VLOŽITVI NAPOVEDI ZA 
ODMERO DAVKA OD DOBIČKA OD 

ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH 
INSTRUMENTOV ZA LETO 2009

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih 
instrumentov za leto 2009 vloži davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2009 
odsvojil izvedeni finančni instrument, pridobljen na dan 15. 7. 2008 ali po njem. 
Zavezanec v napoved ne vpisuje podatkov o odsvojitvi IFI, ki ga je pridobil 
pred 15. 7. 2008. 

Davčni zavezanec mora napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve 
izvedenih finančnih instrumentov za leto 2009 vložiti do 1. marca 2010 pri 
pristojnem davčnem uradu, pri katerem je zavezanec za davek vpisan v davčni 
register. Napoved se mora vložiti v elektronski obliki preko sistema e-davki, če 
je zavezanec v preteklem letu opravil več kot deset obdavčljivih odsvojitev 
izvedenih finančnih instrumentov. Zavezanci, ki so opravili do deset 
obdavčljivih odsvojitev, pa lahko napoved oddajo na obrazcu v papirnati obliki 
ali preko sistema e-davki. 

Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero 
davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 
______«, ki je objavljen tudi na spletni strani http://www.uradni-
list.si/files/RS_-2009-082-03653-OB~P001-0000.PDF. 

Zavezanec rezident je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno 
napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni 
napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem 
spravi davčni organ v zmoto. 

Vir: Ministrstvo za finance
       Davčna uprava Republike Slovenije

SRBIJA - PODALJŠANJE ROKA 
VELJAVNOSTI

V zvezi z urejanjem problematike premoženja slovenskih podjetij v 
Republiki Srbiji je bilo na Veleposlaništvu Republike Slovenije v 
Beogradu dne 30.12.2009 od pristojnih na Ministrstvu za 
gospodarstvo in regionalni razvoj Republike Srbije prejeto 
potrdilo, da je Vlada Republike Srbije na zasedanju 29.12.2009 
podaljšala rok veljavnosti "Uredbe o zaščiti lastnine delov podjetij, 
ki imajo sedež na ozemlju nekdanjih republik SFRJ" do vključno 
30. junija 2010.

S to odločitvijo Vlada Republike Srbije podaljšuje tudi rok. ki 
omogoča slovenskim podjetjem, da predajo z ustrezno 
dokumentacijo dopolnjeno zahtevo za vračilo lastnine na območju 
Republike Srbije. Te vloge zbirajo na Ministrstvu za gospodarstvo 
in regionalni razvoj in na Ministrstvu za finance Republike Srbije. 
Podaljšan rok veljavnosti "Uredbe o zaščiti lastnine deiov podjetij, 
ki imajo sedež na ozemlju nekdanjih republik SFRJ" posledično 
pomeni, da je podaljšan tudi rok za sporazumni dogovor 
posameznih vlog slovenskih podjetij na 30. september 2010. 
Podaljšan rok veljave navedene Uredbe bo objavljen v Uradnem 
listu Republike Srbije.

Vprašanje premoženja slovenskih podjetij na območjih bivših 
republik SFRJ se rešuje tudi v skladu s Sporazumom o vprašanjih 
nasledstva in konkretno v skladu s Prilogo G tega sporazuma.

Avtor: Maša Repež

KONEC DECEMBRA OBJAVLJENA KAR 
DVA RAZPISA SLOVENSKEGA 

PODJETNIŠKEGA SKLADA V SKUPNI 
VIŠINI 80,5 MIO EUR

Zadnji dan v letu je Sklad v Uradnem listu RS objavil kar dva javna 
razpisa in sicer Javni razpis - Garancije Sklada za bančne kredite s 
subvencijo obrestne mere (P1 2010) v skupni višini 70,5 mio EUR, 
od tega 62 mio EUR garancij in 8,5 mio EUR subvencij obrestnih 
mer. S pomočjo Ministrstva za gospodarstvo in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj bo Slovenski podjetniški sklad aktivno 
sodeloval pri sprostitvi kreditnega krča v segmentu malih in srednje 
velikih podjetij v Sloveniji tudi v letu 2010. Naj ponovimo, 
omenjene garancije in subvencije obrestnih mer so namenjene 
bančnim kreditom, ki jih izdajajo sodelujoče banke, z njimi pa 
podjetja financirajo čista obratna sredstva (max. višina  kredita v 
primeru čistih obratnih sredstev je lahko 200.000 EUR) in 
investicije (max. višina kredita v primeru izvajanja investicij je 1,5 
mio EUR). Podjetja bodo lahko prijave na Sklad pošiljala vse do 
porabe sredstev, Sklad pa bo sprotno, 1x mesečno  izvedel 
odpiranje vlog. Prvo odpiranje vlog bo konec meseca februarja 
2010.

Drugi razpis – Javni razpis - Garancije Sklada za bančne kredite z 
ugodno obrestno mero (P1TP 2010) je Sklad objavil v sodelovanju 
z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v skupni 
višini 10 mio EUR. Omenjene garancije bodo na voljo podjetjem za 
zavarovanjem bančnih kreditov, ki so namenjeni financiranju 
zahtevnejših tehnoloških projektov v podjetjih, prednost pa bodo 
imela spin-off podjetja (podjetja, ki tesno sodelujejo z institucijami 
znanja). Bančni krediti bodo tudi v okviru tega kredita imeli nižjo 
obrestno mero od tržne.

Samo v letu 2009 je Slovenski podjetniški sklad z garancijami 
pomagal 450 podjetjem in odobril preko 83,5 mio EUR garancij in 
subvencij obrestnih mer.

Avtor: Slovenski podjetniški sklad

Vir: www.podjetniškisklad.si

ZDRAVSTVENI CENTER MORJE d.o.o. Koper

Ljubljanska c. 6/a, 6000 Koper
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PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 
OPREDELITVI PRIDOBITNE IN 
NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI 

Pojasnilo DURS, št. 4200-163/2009, 5. 10. 2009

V Uradnem listu RS, št. 68 z dne 28. 8. 2009, je objavljen Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in 
nepridobitne dejavnosti, ki ga je izdal minister za finance na podlagi 
četrtega odstavka 9. člena in 76. člena Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb (ZDDPO-2). Ta pravilnik je začel veljati naslednji dan po 
objavi, vse spremembe in dopolnitve pa se uporabljajo od 1. januarja 
2009 dalje.

V nadaljevanju povzemamo bistvene spremembe in dopolnitve pri 
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti oziroma posameznih 
vrst prihodkov pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2:

1. V skladu s spremenjenim 3. členom Pravilnika (novi šesta in sedma 
alineja v prvem odstavku tega člena) se za dohodke iz opravljanja 
nepridobitne dejavnosti, ki se pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2 in na 
podlagi 27. člena tega zakona izvzemajo iz davčne osnove, štejejo tudi 

– sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov in
– namenska javna sredstva.

V povezavi s tem se pri opredelitvi pridobitnih prihodkov v 4. členu 
Pravilnika spreminja prva in črta druga alineja. Tako se v primeru 
zavezancev iz 9. člena ZDDPO-2, ki prejemajo sredstva za izvajanje 
javne službe, ta sredstva štejejo za nepridobitne dohodke v delu sredstev 
iz javnofinančnih virov, morebitna sredstva za izvajanje javne službe iz 
drugih virov (kot so npr. doplačila uporabnikov) pa se obravnavajo kot 
pridobitni dohodki.

2. Kot dohodki iz opravljanja nepridobitne dejavnosti se po novi peti 
alineji prvega odstavka 3. člena Pravilnika štejejo tudi obresti za sredstva 
na podračunih, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa 
(EZR) države oziroma občin, ter obresti za vloge, naložene v okviru 
sistema EZR države oziroma občin.

3. V zvezi z opredelitvijo donacij kot nepridobitnih dohodkov v 3. členu 
Pravilnika (prva alineja prvega odstavka) je v drugem odstavku 
pojasnjevalno dodano, da se za donacijo šteje tudi izkupiček oziroma 
denarna protivrednost sredstev, zbranih v akciji zbiranja odpadkov in 
materiala, primernega za recikliranje, ki jo zavezanec iz 9. člena ZDDPO-
2 organizira z namenom zbiranja finančnih sredstev za namene 
opravljanja dejavnosti, za katero je zavezanec ustanovljen. Pogoj pri tem 
je, da gre v taki akciji za zbiranje odpadkov in materiala, ki v trenutku 
transakcije nima vrednosti ali je ta zanemarljiva, ker gre za odpadke in 
material, ki je namenjen recikliranju, in ne gre za izogibanje davkom.

4. Novi 4.a člen je specialna določba za javne sklade, ustanovljene po 
Zakonu o javnih skladih – ZJS (Uradni list RS, št. 77/08) in sklade, ki 
nadaljujejo z delom v skladu s prehodnimi določbami ZJS. Poleg 
posameznih dohodkov iz 3. člena Pravilnika in ne glede na 4. člen 
Pravilnika se pri javnem skladu, če nalaga premoženje oziroma sredstva 
ter podeljuje kredite v skladu z ZJS, za dohodke iz opravljanja 
nepridobitne dejavnosti štejejo tudi

• dohodki iz naložb premoženja javnega sklada, vključno z dohodki iz 
nalaganja prostih denarnih sredstev in z dohodki iz naložb v kapital druge 
pravne osebe,
• obresti od podeljenih kreditov, in
• dohodki iz dajanja premoženja v finančni zakup.

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o opredelitvi pridobitne in 
nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09) je objavljeno 
na spletni strani Ministrstva za finance, na naslovu: 
http://www.mf.gov.si/slov/dav_car/Pravilnikoopredpridobinnepridobdej
NPB1.pdf

Vir: www.durs.gov.si

PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O 
VSEBINI, OBLIKI, NAČINU IN ROKIH ZA 

PREDLOŽITEV IZPISA PODATKOV IZ 
ELEKTRONSKO VODENIH POSLOVNIH 

KNJIG IN EVIDENC ZAVEZANCA ZA DAVEK 
 
Spoštovani, 
obveščamo vas, da je v Uradnem listu št. 107/09, z dne 24. 12. 2009, 
objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu 
in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih 
poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek. 

Navedeni Pravilnik spreminja Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih 
za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in 
evidenc zavezanca za davek (Uradni list RS, št. 59/07 in 126/07). Ker je ta 
Pravilnik usklajen z ZDDV-1 in obrazcem obračuna DDV-O, se Pravilnik 
z navedeno spremembo usklajuje z novelo ZDDV-1 in obrazca DDV-O. 

Spreminja se samo PRILOGA Pravilnika, in sicer na način, da prične 
veljati oziroma se uporabljati s 1. 1. 2010 nova PRILOGA. Za obdobje od 
1. 1. 2008 do 31. 12. 2009 pa še vedno velja stara PRILOGA (iz Uradni 
list RS, št. 126/07), kar pomeni, da bodo davčni zavezanci v postopku 
davčnega nadzora, katerega predmet bo obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 
2009, dolžni predložiti izpise podatkov še vedno po stari PRILOGI (iz 
Uradni list RS, št. 126/07). Za obdobja po 1. 1. 2010 pa so dolžni 
predložiti izpise podatkov po novi PRILOGI, objavljeni v Uradnem listu 
št. 107/09.

Vir: www.durs.gov.si

TRŽNI INŠPEKTOR RS - VPRAŠANJA IN 
ODGOVORI

Pri plačilu dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu s plačilno 
kartico sem moral plačati še 4% provizijo. Ker menim, da je to v 
nasprotju z veljavno zakonodajo, prosim za naše mnenje.

Odgovor:
Pravila plačila dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu ureja Zakon 
o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 
57/2008), ki med drugim določa, da se letna dajatev plača pred 
registracijo vozila oziroma podaljšanjem veljavnosti prometnega 
dovoljenja v enkratnem znesku za dvanajst mesecev v naprej ter da se 
lahko letna dajatev na podlagi obračuna vplača neposredno pri upravni 
enoti oziroma pri nosilcu javnega pooblastila. Poleg tega je še določeno, 
da morajo upravne enote in nosilci javnih pooblastil omogočiti 
brezgotovinsko plačilo letne dajatve ter da stroški brezgotovinskega 
plačila (provizija pri plačilu s kartico) bremenijo plačnika, o čemer 
morajo upravne enote in nosilci javnih pooblastil z opozorilom obvestiti 
plačnike. 

Kot je razvidno, je za primer plačila letne dajatve za uporabo vozil v 
cestnem prometu zakon izrecno navedel, da stroški brezgotovinskega 
plačila, za katero se šteje tudi plačilo s plačilno kartico, bremenijo samega 
plačnika.

Ali mora imeti blago v trgovini deklaracijo?

Odgovor:
Določbe 23. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in 
ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS) omogočajo izdajo predpisa o 
deklariranju proizvodov, vendar do zdaj še ni bil izdan predpis o splošnem 
deklariranju blaga. Trenutno ni potrebno deklarirati blaga, ki se daje v 
promet na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in 
ugotavljanju skladnosti. 
Proizvodi oziroma blago, ki so predmet Zakona o kemikalijah (UPB1, 
Uradni list RS, št. 110/2003), pa morajo biti označeni (deklarirano) 
skladno z zahtevami tega zakona.

Vir: www.ti.gov.si
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PRAVNA PISARNA

PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL - PRAVNE 
OSEBE JAVNEGA PRAVA

Pravne osebe javnega prava v skladu z Navodilom o predložitvi letnih 
poročil pravnih oseb javnega prava prek spletne aplikacije predložijo:

podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za državno statistiko in 
za zagotovitev javnosti podatkov. Podatke vnesejo neposredno v spletno 
aplikacijo; 
pojasnila k izkazom in poslovno poročilo v neenotni obliki, v eni PDF 
datoteki; 
izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki jo vnesejo neposredno 
v spletno aplikacijo. 
  
Poslovni subjekti, ki ne razpolagajo s programom za pretvorbo DOC, 
RTF in drugih formatov besedil v PDF format lahko za pretvorbo 
uporabijo enega od brezplačnih programov ali programov v skupni rabi.  

Za uporabo spletne aplikacije se morajo na spletnem portalu predhodno 
brezplačno registrirati oziroma vnesti svoje uporabniško ime in geslo. 

Potrditev predloženih podatkov
Predložene podatke potrdijo: 
s kvalificiranim digitalnim potrdilom, za katerega so AJPES predhodno 
predložili izpolnjeno in podpisano Obvestilo o uporabi kvalificiranih 
digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil 
ali
s kvalificiranim digitalnim potrdilom, vpisanim v Evidenco digitalnih 
potrdil, ki je del zbirke podatkov Poslovnega registra Slovenije 
ali
z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše 
zastopnik poslovnega subjekta. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni 
izpostavi osebno ali po pošti s povratnico. 

Več: www.ajpes.si

UKREPI, SPREJETI ZA BLAŽITEV POSLEDIC 
FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE, NA 

PODLAGI KATERIH SO PRAVNE OSEBE OD 
DRŽAVE PREJELE POROŠTVA OZIROMA 

JAMSTVA ALI SREDSTVA 

Pojasnilo DURS, št. 007-130/2009, 29. 1. 2010
Ministrstvo za finance je s strani Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve ter Direktorata za javno premoženje na Ministrstvu za finance 
pridobilo spodaj navedene podatke o ukrepih, sprejetih za blažitev 
posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne 
osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva. 

Pravne osebe, ki so prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva po 
spodaj naštetih ukrepih, se štejejo za poslovne subjekte po Zakonu o 
dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih 
organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS št. 
78/09; v nadaljevanju ZDDDČPNO). 

Ukrepi na področju v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve:
• Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (Uradni list RS, št. 42/09);
• Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (Uradni list 
RS, št. 5/09, 40/09 in 57/09).

Ukrepi na področju v pristojnosti Ministrstva za finance:
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D – 
Uradni list RS, št, 109/08 in ZJF-E – Uradni list RS, št. 49/2009) in na 
njegovi podlagi sprejeti uredbi:
* Uredba o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86.a členu Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 115/2008);
* Uredba o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81.a členu Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 119/2008);

Vir: www.durs.gov.si

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST  
 
Študent je opravljal na podlagi napotnice pooblaščene organizacije 
oz. študentskega servisa delo pri delodajalcu kot natakar. 
Delodajalec pa mu ni hotel izplačati vsega dogovorjenega izplačila za 
opravljene ure dela, ker je v času, ko je študent opravljal delo, prišlo 
do tega, da določeni gostje restavracije niso poravnali visokega 
računa, saj so pred tem pobegnili iz restavracije. Študenta zanima, ali 
je takšno ravnanje delodajalca zakonito in če ni, kakšni so možni 
ukrepi zoper delodajalca.
Možnost opravljanja dela dijakov in študentov na podlagi napotnice 
pooblaščene organizacije – študentskega servisa – ureja Zakon o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 
107/2006 – Uradno prečiščeno besedilo). Pri delu dijakov in študentov 
gre za posebnost, saj lahko opravljajo delo brez pogodbe o zaposlitvi kot 
začasno ali občasno delo, in sicer na podlagi napotnice študentskega 
servisa. 

Ne glede na to, da delo dijakov in študentov preko napotnice študentskega 
servisa ni delovno razmerje, pa je pri pripravi Zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 s sprem., v nadaljevanju: ZDR) 
prevladalo stališče, da je potrebno tudi tem osebam, ki niso v delovnem 
razmerju, zagotoviti določeno varstvo v zvezi z nekaterimi bistvenimi 
instituti delovnega prava, kot to velja za delavce v delovnem razmerju. 
Upoštevaje navedeno ZDR v 7. odstavku 214. člena zavezuje 
delodajalca, da pri delu dijakov in študentov na podlagi študentske 
napotnice upošteva določbe zakona, ki se nanašajo na: 
• delovni čas, 
• odmore in počitke, 
• posebno varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti (te določbe 
se uporabljajo le za dijake oz. študente, ki so mlajši od 18 let!) ter 
• odškodninsko odgovornost. 

Glede na to pa se v primeru dela študentov ne uporabljajo določbe ZDR o 
plačilu za delo. To pomeni, da inšpektor za delo v skladu z ZDR ni 
pristojen ukrepati v primeru opravljanja dela študentov, če delodajalec 
študentu ne poplača opravljenega dela. Neizplačano plačilo za opravljeno 
delo predstavlja denarno terjatev, ki jo študent lahko izterja le v sodnem 
postopku pred pristojnim sodiščem. 

Ker pa naj bi delodajalec v konkretnem primeru zadrževal izplačilo za 
opravljeno delo zaradi dolga, ki mu je nastal pri poslovanju, v 
nadaljevanju navajamo tudi nekaj določil ZDR glede odškodninske 
odgovornosti (ki se torej uporabljajo tudi v primeru začasnih in občasnih 
del dijakov in študentov). ZDR določa tako odškodninsko odgovornost 
delavca kot tudi odškodninsko odgovornost delodajalca (členi od 182. do 
185.). Tako je delavec, ki na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz 
hude malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, dolžan to škodo povrniti. 
Odškodnina se lahko zmanjša ali se delavca lahko oprosti njenega plačila, 
če je zmanjšanje ali oprostitev plačila primerna glede na njegovo 
prizadevanje za odpravo škode, odnos do dela ali njegovo gmotno stanje.  

Če pa je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, mu jo 
mora povrniti delodajalec po splošnih pravilih civilnega prava. Pri tem je 
treba opozoriti, da se odškodninska odgovornost delodajalca nanaša tudi 
na škodo, ki jo je delodajalec povzročil delavcu s kršenjem pravic iz 
delovnega razmerja.  
Za ugotavljanje škode in za uveljavitev odškodnine od delavca pa mora 
delodajalec uporabiti in izpeljati postopke v skladu z zakonom – kjer se 
dokaže obstoj škode in odgovornost konkretnega delavca za nastanek 
škode (pogoj za odškodninski zahtevek je, da je delavec na delu ali v 
zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzročil škodo 
delodajalcu). Ne zadostuje torej, da delodajalec delavcu samo sporoči, da 
naj bi bil odgovoren za škodo in mu zato zadržuje plačilo, pač pa je treba 
uvesti ustrezne postopke za ugotavljanje obstoja škode in odgovornosti 
delavca. Enako torej velja tudi za odškodninsko odgovornost dijaka oz. 
študenta, ki pri delodajalcu opravlja začasna in občasna dela na podlagi 
napotnice pooblaščene organizacije, in za njegovega delodajalca. 

Nenazadnje pa pripominjamo, da gre v konkretnem primeru za tri-
partitno pogodbeno razmerje - med študentom, delodajalcem in 
študentskim servisom. Glede na to menimo, da je za plačilo opravljenega 
dela odgovoren tudi študentski servis, ki je študentu posredoval delo pri 
konkretnem delodajalcu. 
 
Vir: www.id.gov.si
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Pojasnilo glede obdavčitve obresti od denarnih 
depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, 
ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, po 

Zakonu o dohodnini 
Pojasnilo DURS, št. 4210-246/2009, 6. 1. 2010

Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 
78/08, 125/08, 20/09) so med drugim predmet obdavčitve tudi obresti od 
denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah. V nadaljevanju 
pojasnjujemo le davčno obravnavo obresti od denarnih depozitov, 
doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v 
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: obresti od denarnih depozitov). Davčna 
obravnava doseženih obresti od denarnih depozitov je odvisna od tega ali 
so dosežene v svojstvu: 

• fizične osebe, ki ne opravlja dejavnosti ali 
• fizične osebe, ki opravlja dejavnost, 

kar pojasnjujemo v nadaljevanju. 

1. Davčna obravnava obresti od denarnih depozitov fizične osebe, ki ne 
opravlja dejavnosti oziroma v poslu, na podlagi katerega se izplačujejo 
obresti, nastopa kot fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti
Po III.6.1. poglavju ZDoh-2 (Obresti) se med drugim obdavčujejo tudi 
obresti od denarnih depozitov, če jih dosega fizična oseba, ki ne opravlja 
dejavnosti oziroma se pri sklepanju pogodbe o denarnem depozitu 
izkazuje kot fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti. Pri tem naj 
pojasnimo, da se dohodnine ne plačuje od obresti na pozitivno stanje na 
transakcijskem računu pri izvajalcu plačilnega prometa, in sicer največ v 
višini, ki jo izvajalec plačilnega prometa plačuje za depozite na vpogled 
(2. točka 82. člena ZDoh-2). V primeru, ko so sredstva na transakcijskih 
računih določene ciljne skupine obrestovana po višji obrestni meri, kot 
velja za ostale komitente, gre po vsebini za obresti, primerljive obrestim 
od vezanih denarnih sredstev ali varčevanja pri bankah in hranilnicah. V 
teh primerih se celoten znesek doseženih obresti obdavčuje kot obresti, 
dosežene od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih 
v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav 
članic EU. Pojasnilo v zvezi z navedenim je na voljo na spletnih straneh 
Davčne uprave RS.

1.1 Pri fizični osebi, rezidentu Republike Slovenije 
V primeru denarnih depozitov so dosežene obresti davčna osnova, če ni s 
tem zakonom drugače določeno (83. člen ZDoh-2). Skladno s 133. 
členom ZDoh-2 se seštevek davčnih osnov od navedenih obresti zmanjša 
za 1.000 eurov, pod pogojem, da jih doseže rezident. 

Dohodnina od obresti, ki jih doseže rezident od denarnih depozitov, se 
izračuna in plača na letni ravni (četrti odstavek 134. člena ZDoh-2). 
Ugotovi jo davčni organ na podlagi napovedi zavezanca, kot to določa 
sedmi odstavek 325. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 
(Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 
110/09). To pomeni, da v tem primeru banka oz. hranilnica ne nastopa kot 
plačnik davka po 58. členu ZDavP-2. 

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah 
in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah 
in hranilnicah drugih držav članic EU, mora davčni zavezanec rezident 
vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto pri davčnem uradu. 
Napovedi ni dolžan vložiti davčni zavezanec razident, katerega skupni 
znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, 
ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah 
drugih držav članic EU, dosežen v davčnem letu, ne presega zneska 1.000 
eurov. 

Od dohodka iz kapitala, kamor se vštevajo tudi obresti od denarnih 
depozitov pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v 
Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, dohodnino 
izračuna davčni organ na podlagi napovedi zavezanca. Pri tem seštevek 
davčnih osnov zmanjša za 1.000 eurov, od razlike pa izračuna dohodnino 
po stopnji 20 % in se šteje kot dokončen davek.

1.2 Pri fizični osebi, rezidentu države članice EU 
Po drugem odstavku 33. člena ZDoh-2, fizična oseba, ki je rezident v 
državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki ni 
Slovenija, ne plačuje dohodnine od dohodka od prihrankov – ki ima vir v 

Sloveniji in o katerem je plačilni zastopnik dolžan poročati davčnemu 
organu v skladu z 10. podpoglavjem, prvega poglavja petega dela ZDavP-
2, ki ureja dajanje podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil 
obresti, - če je upravičeni lastnik navedenega dohodka. Med dohodke od 
prihrankov v obliki plačil obresti se med drugim vštevajo tudi obresti od 
denarnih depozitov.

1.3 Pri fizični osebi, rezidentu države, ki NI članica EU 
V primeru, ko obresti od denarnih depozitov doseže rezident države, ki ni 
članica EU, je plačnik davka t.j. banka oz. hranilnica dolžna izračunati, 
odtegniti in plačati davčni odtegljaj kot dohodnino od celotnega zneska 
doseženih obresti. Oprostitev v višini 1.000 eurov iz 133. člena ZDoh-2 
namreč velja le za rezidente RS. Šteje se, da je plačnik davka, ki je 
odtegnil davčni odtegljaj, davčni odtegljaj odtegnil v breme dohodka 
davčnega zavezanca (prejemnika obresti). Pri tem naj opomnimo, da 
imajo rezidenti države, ki ni članica EU in ima Slovenija s to državo 
sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
dohodka možnost uveljavljanja ugodnosti iz navedenih pogodb skladno s 
2. podpoglavjem (Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja) II. Poglavja ZDoh-2.

1.4 Obveznost dajanja podatkov po 337. členu ZDavP-2 
(avtomatično dajanje podatkov) 
Med drugimi banka oz. hranilnica, skladno s prvim in drugim odstavkom 
337. člena ZDavP-2, velja za osebo, zavezano za dajanje podatkov o 
obrestih od denarnih depozitov, doseženih pri rezidentih RS. Zato mora 
davčnemu organu in davčnemu zavezancu (prejemniku obresti od 
denarnih depozitov) dostaviti podatke o doseženih obrestnih do 31. 
januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto (četrti odstavek 
337. člena). 

Ko obresti na denarne depozite doseže rezident, države članice EU ne 
velja dolžnost dajanja podatkov po 337. členu ZDavP-2. V tem primeru se 
podatki o doseženih obrestih dajejo v skladu z določbami 10. podpoglavja 
I. poglavja petega dela ZDavP-2. 

V primeru, ko obresti na denarne depozite doseže rezident države, ki ni 
članica EU mora banka izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj 
kot dohodnino v obračunu davčnega odtegljaja. Skladno s petim 
odstavkom 337. člena ZDavP-2 se šteje, da je oseba, zavezana za dostavo 
podatkov (banka oz. hranilnica), izpolnila obveznost do dajanja podatkov 
davčnemu organu po tem členu, za tiste dohodke, za katere je davčnemu 
organu predložila obračun davčnega odtegljaja v skladu s tem zakonom.

2. Davčna obravnava obresti na denarne depozite, dosežene pri fizični 
osebi, ki opravlja dejavnost
V skladu z 2. točko prvega odstavka 54. člena ZDoh-2 kot prihodek pri 
ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti ne štejejo obresti, 
kot so določene v III.6.1. poglavju ZDoh-2, in dosežene na podlagi 
dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih v seriji, za katere so z zakonom, 
ki ureja trg vrednostnih papirjev, določeni pogoji in način poslovanja z 
njimi.

V zvezi z določbo, kateri prihodki od obresti se pri ugotavljanju davčne 
osnove od dohodka iz dejavnosti izključujejo, je Ministrstvo za finance 
izdalo pojasnilo št. 421-254/2008/2 z dne 19. 12. 2008. V skladu s tem 
pojasnilom se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti iz 
prihodkov izključujejo obresti, pri katerih sta hkrati izpolnjena dva 
pogoja: • gre za obresti, kot so določene v III.6.1. poglavju ZDoh-2, in

• gre za obresti, dosežene na podlagi določenih dolžniških 
  vrednostnih papirjev.

Vse ostale obresti se obravnavajo kot prihodki iz dejavnosti, če fizična 
oseba v poslu, na podlagi katerega se izplačujejo obresti, nastopa kot 
fizična oseba, ki opravlja dejavnost, in se posel temu ustrezno evidentira v 
poslovnih knjigah fizične osebe.

Tako se pri fizični osebi, ki se pri sklepanju pogodbe o denarnem depozitu 
izkazuje kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost, izplačane obresti na 
denarne depozite obdavčijo kot dohodek iz dejavnosti. 

Obdavčitev izplačanih obresti na denarne depozite kot dohodka iz 
dejavnosti je odvisna od načina ugotavljanja davčne osnove od dohodka 
iz dejavnosti pri posameznem davčnem zavezancu, in sicer: 
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I. Fizična oseba, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na 
podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, obresti na denarne depozite 
evidentira v poslovnih knjigah kot finančni prihodek. V davčnem obračunu 
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki ga mora davčnemu organu 
predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, ugotovi 
davčno osnovo (t.j. dobiček, ki se ugotovi kot razlika med vsemi prihodki in 
odhodki), od katere izračuna akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti. 

II. Za fizično osebo, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na 
podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, akontacijo dohodnine 
od dohodka iz dejavnosti, pri izplačilu obresti na denarne depozite, izračuna in 
odtegne banka oz. hranilnica, ki je ustanovljena v skladu s predpisi v RS. 
Navedeno izhaja iz določbe 305. člena ZDavP-2, ki določa, da v primeru, ko se 
davčna osnova od dohodka iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih 
odhodkov, akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti izračuna plačnik 
davka kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja. Plačnik davka 
mora predložiti obračun davčnega odtegljaja davčnemu organu ter plačati 
davčni odtegljaj najpozneje na dan izplačila dohodka. Fizični osebi, ki 
opravlja dejavnost in ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov, davčni organ izda potrdilo o ugotavljanju 
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Po določbi 310. člena 
ZDavP-2 je fizična oseba dolžna predložiti potrdilo o ugotavljanju davčne 
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov izplačevalcu dohodka, kadar je 
to oseba, ki so ji v skladu s tem zakonom naložene obveznosti plačnika davka. 
Izplačevalec dohodka, ki posluje s samostojnim podjetnikom posameznikom 
ali posameznikom, ki samostojno opravlja dejavnost, je ob izplačilu dolžan 
preveriti obstoj potrdila, če davčni zavezanec potrdila ne predloži. Banka oz. 
hranilnica lahko, v skladu z določbo četrtega odstavka 19. člena ZDavP-2, pri 
davčnem organu preveri, ali je bilo fizični osebi, ki opravlja dejavnost, za 
posamezno leto izdano potrdilo o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov. Na podlagi potrdila o ugotavljanju davčne osnove z 
upoštevanjem normiranih odhodkov, mora banka oz. hranilnica pri izplačilu 
obresti na denarne depozite izračunati davčni odtegljaj v obračunu davčnega 
odtegljaja od osnove in po stopnji določeni z ZDoh-2.

3. Zaprosilo
Na Davčni upravi RS ugotavljamo, da banke oz. hranilnice ne postopajo 
vedno v skladu z zgoraj navedenim, predvsem ne upoštevajo 305. člena 
ZDavP-2. Zato prosimo, da jih seznanite z navedenim pojasnilom ter 
pozovete, da pri izplačilu obresti na denarne depozite fizičnim osebam, ki 
opravljajo dejavnost in ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, in v drugih primerih, ko nastopi obveznost predložitve 
obračuna davčnega odtegljaja ob izplačilu obresti od denarnih depozitov, 
opravijo obračun davčnega odtegljaja. Vrsto, obliko ter način predložitve 
podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev določa Pravilnik o vsebini in obliki 
obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu 
(Uradni list RS, št. 37/08, 64/08 in 62/09). 

Vir: www.durs.gov.si

INFORMACIJE

5 NAJVEČJIH SVETOVNIH IP URADOV 
ZDRUŽUJE MOČI

Pet glavnih svetovnih uradov intelektualne lastnine (znan tudi kot "IP5") 
je odprlo novo skupno spletno stran, z namenom, da predstavijo 
informacije o svojih skupnih projektih, na enem mestu.

Sodelujejo naslednji uradi:
• Evropski patentni urad (EPO),
• Japonski urad za patente (JPO),
• Korejski urad za intelektualno lastnino (KIPO),
• Državni urad za intelektualno lastnino Ljudske republike Kitajske (SIPO), in
• Urad Združenih držav Amerike za patente in blagovne znamke (USPTO).

Spletna stran se nahaja na spletnem naslovu www.fiveipoffices.org. Namen 
spletne strani je skupna delovna vizija s katero bodo bolje:
• prepoznali naraščajoče število vlog in nerešenih zahtevkov v vseh 5 uradih,
• prepoznali vpliv izvedenih aktivnosti na patentni sistem,
• prepoznali nujnost vzpostavljanja novih ukrepov.
Na spletni strani so predstavljani tudi skupni projekti, za harmonizacijo 
normativov in standardizacijo procesov.

Vir: www.imamidejo.si

ČE NE PLAČAJO RAČUNA, UKREPAJTE 
TAKOJ

Račune najtočneje plačujejo nemška podjetja, slovenska so kar 
redna, ko zamujajo, pa zamujajo najbolj
Med podjetji iz šestih največjih ekonomij v EU so nemška tista, pri 
katerih je največja verjetnost, da bodo račune poravnala v roku. 
Slovenska podjetja so pri plačilu računov kar disciplinirana, med 
zamudami pa so prav njihove najdaljše.

Pri bonitetni hiši Dun & Bradstreet (D & B) so objavili podatke o 
plačilni disciplini v šestih največjih zahodnih članicah v EU 
(Nemčiji, Franciji, Italiji, Nizozemski, Španiji in Veliki Britaniji).

Kot ugotavlja D & B, je bil delež podjetij, ki pravočasno plačujejo 
račune, v tretjem četrtletju lani največji v Nemčiji, in sicer 54,1-
odstoten. Slovenska podjetja so se po podatkih, ki jih zbirajo pri 
bonitetni hiši I, d. o. o., dobro izkazala, saj jih je novembra lani 
račune pravočasno plačalo kar 44 odstotkov. Največjo plačilno 
nedisciplino pa so pri D & B ugotovili v Veliki Britaniji - tam v 
dogovorjenih rokih račune plača manj kot četrtina podjetij.

Zamude najdaljše v Sloveniji
Med podjetji, ki v opazovanih sedmih državah pri plačilu računov 
zamujajo, so povprečne zamude najdaljše v Sloveniji. Po podatkih 
bonitetne hiše I je lani novembra povprečna zamuda v Sloveniji 
dosegla 27 dni, medtem ko je bila lani zamuda najkrajša na 
Nizozemskem, in sicer 16 dni.

Odlašanje z ukrepi manjša možnosti za poplačilo
Danes so podjetja vesela vsake prodaje, še bolj kot ponavadi, a tudi 
tveganja za neplačilo blaga so večja kot običajno. Zato je prvo zlato 
pravilo preveriti boniteto prihodnjega (sedanjega) kupca, saj si 
podjetje lahko tako prihrani kup glavobolov, svetuje Marko Batista 
iz Bonitetne hiše I. Če podjetje ugotovi, da kupcu ne gre zaupati, mu 
bo blago dobavilo šele po plačilu. Če je partner sicer vreden 
zaupanja, mu podjetje pač ponudi običajne plačilne pogoje. Če 
računa ne plača, je treba ukrepati takoj.

Opomnite blago, a takoj razmislite o vseh opcijah
"Ukrepati je treba že prvi dan po roku, ko bi račun moral biti 
plačan," svetuje Batista, saj si z vsakim dnem odlašanja podjetje 
manjša možnost, da bo dobilo denar. A nikar takoj na nož - najprej 
naj podjetje dolžniku pošlje blag pisni opomin in mu priloži račun.

Že takoj pa naj na novo preveri, ali kupec ni zašel v težave, saj je 
denimo trimesečni plačilni rok dovolj dolg, da se je njegovo 
finančno zdravje spremenilo. Opominu naj sledi prijazen klic, a ne 
pozneje kot tri dni po poslanem opominu, cilj pa je razumeti, kje je 
težava, da kupec ni poravnal računa.

Takoj pa naj podjetje preveri, kakšne so možnosti za izterjavo 
konkretnega dolga - s prodajo terjatve, z izterjavo prek 
specializirane agencije ali s postopkom na sodišču. Čez nekaj dni 
naj sledi ostrejši pisni opomin. "Pretirana obzirnost ni ravno 
modra," pravi Batista, "če imamo s kupcem težave danes, bodo pri 
naslednjem poslu še večje." Če plačila še vedno ni, se lotimo enega 
od prej navedenih postopkov za izterjavo.

Kako ravnati, če vam računa ne plačajo pravočasno
1. Ukrepajte prvi dan, ko plačila ni.
2. Začnite z blagim pisnim opominom, priložite račun.
3. Znova preverite finančno zdravje dolžnika.
4. Največ tri dni po opominu dolžnika pokličite, ugotovite, kje je 
težava.
5. Medtem že preverite možnosti za prodajo terjatve ali izterjavo 
prek agencije.
6. Čez nekaj dni dolžnika ostreje pisno opomnite.
7. Če plačila še ni in je dolžnik v težavah, ukrepajte: prodajte 
terjatev, poiščite izterjevalca ali sprožite postopek prek sodišča.

Vir: Moj spletni priročnik 03
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PODJETNI[TVO/KMETIJSTVO

1 avtokleparski mojster avtokleparska mojstrica
 
2 mojster avtomehanik mojstrica avtomehaničarka
 
3 mojster za usnjeno galanterijo mojstrica za usnjeno galanterijo
 
4 mojster za usnjena oblačila mojstrica za usnjena oblačila
 
5 frizerski mojster frizerska mojstrica
 
6 mojster kozmetične nege mojstrica kozmetične nege
 
7 mojster elektronik mojstrica elektroničarka
 
8 mojster strojne mehanike mojstrica strojne mehanike
 
9 mojster očesne optike mojstrica očesne optike
 
10 mojster šivilja-krojač mojstrica šivilja-krojač
 
11 mizarski mojster mizarska mojstrica
 
12 tesarski mojster tesarska mojstrica
 
13 zidarski mojster zidarska mojstrica
 
14 mesarski mojster mesarska mojstrica
 
15 mojster izdelovalec krznenih  mojstrica izdelovalka krznenih oblačil
     oblačil
 
16 mojster avtoelektrikar mojstrica avtoelektričarka
 
17 mojster toplotne obdelave mojstrica toplotne obdelave kovin
     kovin
 
18 mojster oblikovalec kovin mojstrica oblikovalka kovin
 
19 orodjarski mojster orodjarska mojstrica
 
20 črkoslikarski mojster črkoslikarska mojstrica
 
21 mojster modelni mizar mojstrica modelna mizarka
 
22 sodarski mojster sodarska mojstrica
 
23 čevljarski mojster čevljarska mojstrica
 
24 mojster preoblikovalec kovin mojstrica preoblikovalka kovin
 
25 mojster vzdrževanja tekstilij mojstrica vzdrževanja tekstilij
 
26 mojster splošne mojstrica splošne elektromehanike
     elektromehanike
 
27 mojster stavbni steklar mojstrica stavbna steklarka
 
28 mojster za strojenje usnja mojstrica za strojenje usnja in krzna
     in krzna

29 pekovski mojster pekovska mojstrica
 
30 dimnikarski mojster dimnikarska mojstrica
 
31 mojster strojnih instalacij mojstrica strojnih instalacij
 
32 urarski mojster urarska mojstrica
 
33 mojster biromehanik mojstrica biromehaničarka
 
34 slaščičarski mojster slaščičarska mojstrica
 
35 mojster tapetnik in dekorater mojstrica tapetničarka in dekoraterka
 
36 elektroinštalaterski mojster elektroinštalaterska mojstrica
 
37 mojster telekomunikacij mojstrica telekomunikacij
 
38 slikopleskarski mojster slikopleskarska mojstrica
 
39 livarski mojster livarska mojstrica
 
40 fotografski mojster fotografska mojstrica
 
41 mojster klepar-krovec mojstrica kleparka-krovka
 
42 zlatarski mojster zlatarska mojstrica
 
43 kamnoseški mojster kamnoseška mojstrica
 
44 železokrivski mojster železokrivska mojstrica
 
45 avtoličarski mojster avtoličarska mojstrica
 
46 pečarski mojster pečarska mojstrica
 
47 mojster polagalec keramičnih mojstrica polagalka keramičnih oblog
     oblog
 
48 cvetličarski mojster cvetličarska mojstrica
 
49 vrtnarski mojster vrtnarska mojstrica
 
50 kuharski mojster kuharska mojstrica
 
51 mojster strežbe mojstrica strežbe

RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 
11. JANUARJA 2010

IN TRAJA DO 31. DECEMBRA 2010.

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita

V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (ObrZ) ima pravico 
do opravljanje mojstrskega izpita, kdor:

• je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj 
na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit, 

• je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti 
izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit, 

• ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj 
na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit. 

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, za 
pristop k mojstrskemu izpitu pa je kandidat dolžan obvezno k vlogi 
priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo 
razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je 
kandidat pri njem opravljal.

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita
Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita pošljejo 
kandidati skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo 
zahtevano dokumentacijo, na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo 
na območnih obrtno-podjetniških zbornicah, Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije ali si ga natisnejo iz dokumenta, ki se nahaja na 
dnu tega prispevka.

Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati od 11. 
januarja 2010 dalje pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico 
Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom 
'Mojstrski izpiti', ali jo prinesejo osebno.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih 
dneh po vložitvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju 
pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega 
roka. 

Prijavnina
Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje 
mojstrskega izpita plačati prijavnino za opravljanje mojstrskega 
izpita, ki znaša 381,30 EUR in se nakaže na poslovni račun št.: 
TRR: 25100-9704715134, sklic 200 100.

Dokončni obračun stroškov bodo kandidati prejeli skupaj z 
obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

Pristopni roki na 12. razpisu za mojstrske izpite
V okviru 12. razpisa so določeni trije pristopni roki, in sicer:

prvi pristopni rok je 19. april 2010 (rok za oddajo popolnih vlog je 
do 9. aprila 2010) 

drugi pristopni rok je 6. september 2010 (rok za oddajo popolnih 
vlog je do 27. avgusta 2010) 

tretji pristopni rok je 20. december 2010 (rok za oddajo popolnih 
vlog je do 10. decembra 2010). 

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo pri Obrtno-
podjetniškem izobraževalnem središču, po telefonu 01/5830 500 
(565, 544, 838, 552).

Vir: www.ozs.si

12. razpis za mojstrske izpite
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o 
mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje 
mojstrskega izpita za naslednje mojstrske nazive: 
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DOHODNINA 2010

NOVOSTI V ZVEZI 
Z DOHODNINO 2009

Ob izteku koledarskega leta je bil sprejet in objavljen 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem 
postopku in nekateri podzakonski akti, ki prinašajo 
spremembe v zvezi z dohodnino. V nadaljevanju 
predstavljamo nekaj najbolj pomembnih sprememb:

• Rok za vložitev vloge za uveljavljanje posebne olajšave za 
vzdrževane družinske člane je 5. 2. 2010. (Pretekla leta je 
bil rok 31. 1.) Obrazec vloge je objavljen na spletni strani 
DURS, oddaja pa je mogoča tudi prek sistema eDavki.

• Rok za vložitev Vloge za uveljavljanje olajšave za 
investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko 
dejavnost je 5. 2. 2010. (Preteklo leto je bil rok 31. 1.) 
Obrazec vloge je objavljen na spletni strani DURS.

• V primeru prejema informativnega izračuna dohodnine 
(IID) je olajšavo za vzdrževane družinske člane (VDČ) 
mogoče uveljavljati v ugovoru zoper IID, ne pa tudi v 
pritožbi zoper odločbo, izdano na podlagi ugovora. 
(Pretekla leta: olajšavo za VDČ je bilo možno uveljavljati v 
ugovoru zoper IID in tudi v pritožbi zoper odločb,o izdan 
na podlagi ugovora). 

• Rok za odpremo IID je 31. maj (Pretekla leta: IID je moral 
biti do 31. maja tudi že vročen) 

• IID se še vedno vroča z navadno vročitvijo. IID se šteje za 
vročen 15. dan od datuma odpreme (Pretekla leta: 20. dan 
od datuma odpreme) 

• Zavezanec za dohodnino, ki na dom do 15. junija ne prejme 
IID, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in to 
najpozneje do 31. julija (Pretekla leta do 30. junija) 

• Rok za ugovor zoper IID je 15 dni od dneva vročitve IID - t.j. 
30 dni od datuma odpreme IID. (Pretekla leta: 35 dni od 
datuma odpreme IID).

• Ponovnega osebnega vročanja IID ni več! (Pretekla leta: Če 
je zavezancu bil izdan IID, na podlagi katerega je imel 
doplačilo dohodnine, pa obveznosti do roka ni poravnal in 
ni vložil ugovora zoper IID, mu je davčni organ ponovno 
izdal IID z osebno vročitvijo). 

• Če zavezanec umre pred odpremo IID ni izračuna in 
poračuna dohodnine na letni ravni, akontacija dohodnine se 
šteje kot dokončen davek (Pretekla leta: Izračuna in 
poračuna dohodnine ni bilo, če je zavezanec umrl pred 
vročitvijo dohodnine). 

• Tako kot pretekla leta morajo izplačevalci dohodkov 
dostaviti davčnemu organu podatke za odmero dohodnine 
(elektronsko prek sistema eDavki do 1. februarja 2010).

Služba za odnose z javnostmi
Davčna uprava Republike Slovenije

EUROPEAN ENTREPRENEURSHIP 
VIDEO AWARDS 2010

Evropska komisija bo v evropskem tednu malih in srednje 
velikih podjetij podelila nagrade European Entrepreneurship 
Video Awards 2010 za najboljše video posnetke na temo 
podjetništva. 

Nagrade bodo podeljene v treh kategorijah: 
• Podjetništvo – drugačen način življenja, 
• Podjetništvo – izzivi in nagrade ter 
• Podjetništvo – pot v prihodnost. 
• Rok za oddajo eno- do dveminutnih video posnetkov je 9. 
april 2010. 

Avtorji najboljših izdelkov bodo povabljeni na slovesno 
podelitev nagrad, ki bo 25. maja 2010 v Bruslju. 

Dodatne informacije o natečaju najdete na spletni strani 
Evropske komisije.

Vir: www.gzs.si

ENTERPRISE EUROPE NETWORK: POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI ZA PODJETJA

Gospodarska zbornica Slovenije je od leta 2008 dalje članica slovenskega konzorcija 
Enterprise Europe Network. To je mreža, ki jo je ustanovil Generalni direktorat za 
podjetništvo in industrijo Evropske komisije z namenom usklajene in celovite 
podpore majhnim in srednje velikim podjetjem. Razvejana je v več kot 40 državah 
EU in izven EU (ZDA, Zahodni Balkan in Turčija, Rusija, …..); povezuje pa preko 
500 institucij podpornega okolja za podjetništvo in tehnološki razvoj.

Ponudba tujih podjetij je oblika mednarodnih poslovnih priložnosti za mala in srednje 
velika podjetja, ki delujejo na trgih Evropske unije, srednje in vzhodne Evrope ter v 
mediteranskih državah. Preko Enterprise Europe Network lahko sklenete finančno ali 
prodajno mednarodno poslovno sodelovanje:
• finančno poslovno sodelovanje vam omogoča, da ustanovite podjetje in najdete 

partnerje za skupna vlaganja, 
• prodajno poslovno sodelovanje vam omogoča distribucijo, marketing, pomoč pri 

prodaji, prodajo opreme in podobno. 
V Enterprise Europe Network dnevno spremljamo ponudbe in povpraševanja tujih 
podjetjih, ki jih tedensko objavljamo na spletu.

Enterprise Europe Network v Sloveniji vas obvesti o morebitnih zainteresiranih tujih 
podjetjih - vaših potencialnih poslovnih partnerjih. Na vašo željo vam posredujemo 
objavljene naslove podjetij iz tujine, ki iščejo poslovno sodelovanje s slovenskimi 
podjetji.
V zadnji objavi prevladujejo turška in madžarska podjetja, ki iščejo predvsem 
distributerje in trgovske zastopnike ter partnerje za skupna vlaganja.

Podrobnejše informacije o možnostih poslovnega sodelovanja za vaše podjetje vam 
posreduje Petra Arzenšek, E: petra.arzensek@gzs.si.
Več poslovnih oglasov si lahko ogledate na www.borza.org.

Vir: www.gzs.si

IZBOR ZA NAJBOLJŠI POSLOVNI NAČRT
ZA LETO 2009

Tehnološki park Ljubljana. Nosilcem najboljših poslovnih načrtov bo 
Tehnološki park Ljubljana podelil namenske denarne nagrade v skupni 
vrednosti preko 6.000 evrov.
S tekmovanjem za najboljši poslovni načrt Tehnološki park Ljubljana spodbuja in 
podpira razvoj novih podjetniških idej, ki bodo vodile k povečanju inovativne 
sposobnosti Slovenije kot EU regije.

V okviru Tekmovanja za najboljši poslovni načrt 2009 se bodo izvajale brezplačne 
praktične podjetniške delavnice. Na delavnicah bodo priznani strokovnjaki s 
področja podjetništva in financ predstavili naslednje tematike:
• prepoznavanje obetavne podjetniške ideje, 
• priprava poslovnega načrta, 
• ekonomika poslovanja podjetja in finančne projekcije, 
• predstavitev poslovnega načrta pred investitorji, itd. 

Podjetniške delavnice se bodo zaključile z oddajo poslovnih načrtov na natečaj za 
najboljši poslovni načrt. Rok za oddajo poslovnih načrtov je 15. februar 2010. 
Prijavnica je dosegljiva na naslednji povezavi. Več podrobnosti o projektu je 
dosegljivih tu.
Tri najbolje ocenjene poslovne načrte bo Tehnološki park Ljubljana nagradil z 
namenskimi  denarnimi nagradami (za uresničitev poslovnega načrta) v skupni 
vrednosti 6.250 evrov (prvo mesto 3.000 evrov, drugo mesto 2.000 evrov in tretje 
mesto 1.250 evrov).
Izvedba podjetniških delavnic bo potekala v soorganizaciji Start:up Slovenija 2010, 
katerega organizator je Tovarna podjemov, s soorganizatorjema Poslovnimi angeli 
Slovenije in Tehnološkim parkom Ljubljana ter z osredjema partnerjema Javno 
agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in Ministrstvom za 
gospodarstvom. Poslovne načrte, ki jih bodo avtorji prijavili na Tekmovanje za 
najboljši poslovni načrt 2009, bo ocenjevala strokovna komisija. Kriteriji za 
ocenjevanje poslovnih načrtov so usklajeni s kriteriji tekmovanja Start:up Slovenija 
2010 in omogoča prijaviteljem poslovnih načrtov neposredno prijavo tudi na 
tekmovanje Start:up Slovenija 2010.
Slavnostna razglasitev zmagovalcev Tekmovanja za najboljši poslovni načrt 2009 in 
podelitev nagrad bo potekala 24. februarja 2010 v okviru dogodka »Postanite 
poslovni angel«, ki ga organizirajo Poslovni angeli Slovenije na Tehnološkem parku 
Ljubljana.

Vir: www.imamidejo.si
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DOBRO JE VEDETI

IMAVA IDEJO ZA POSEL, KI BI GA RADA 
REALIZIRALA

S prijateljem imava idejo za posel, ki bi ga rada realizirala. Posel je v tujini 
že rahlo uveljavljen, pri nas pa je ideja še nova. Želela bi registrirati oz. 
zaščititi  to idejo, če je sploh možno. Želel bi več informacij o samem 
poteku zaščite in o tem kako poteka ocenjevanje primernosti ideje za 
zaščito. 

Če je posel že uveljavljen v tujini ste seznanjeni z glavnimi značilnostmi 
tega posla, veste kdo so kupci in na kakšen način se posel izvaja, mogoče 
tudi kako je ideja v tujini "zaščitena". To je že veliko informacij, da sami 
vpeljete posel v Sloveniji. 

Glede same zaščite ideje, po slovenskem pravu, ideje avtorskopravno 
niso varovane. Torej ideje ne morete zaščititi. Zaščite lahko industrijsko 
lastnino, izum za novo stanje tehnike ali blagovno znamko ali nov model. 

O načinu ocenjevanja ideje si lahko preberete na naslednji povezavi. Če 
boste znali odgovoriti na večino zastavljenih vprašanj v tej rubriki, bo tudi 
vaša odločitev o zaščiti bolj jasna. 

Vir: www.imamidejo.si

NA KAKŠEN NAČIN POTEKA 
PREVERJANJE USTREZNOSTI IDEJE?

Imam idejo, pri kateri bi potreboval pomoč nekoga, ki bi jo lahko 
ovrgel ali potrdil, saj je moje znanje premajhno. Na kakšen način 
poteka preverjanje ustreznosti ideje?
  
Preverjanje podjetniške ideje je večdimenzionalno. Odvisno je 
predvsem od vrste ideje, ali je ideja izdelek, storitev ali proizvodni 
proces. V poslovnem svetu veljajo splošna pravila kako oceniti 
ustreznost podjetniške ideje, vendar je potrebno glede na specifičnost 
ideje podrobno proučiti vsako posebej. V grobem ločimo dva vidika 
ocenjevanja ideje: 

1. širši vidik: 

• kakšni so splošni gospodarski pogoji v državi kjer nameravate 
plasirati svoj proizvod (doma ali v tujini): zakonodajni predpisi, 
strateški programi vlade, ekološke omejitve itn., 
• kakšni so pogoji v konkretni dejavnosti, iz katere izhaja ideja: ali je 
trg nasičen, kdo so moji konkurenti, ali je na voljo dovolj surovin, 
kakšen je trend razvoja v panogi itn.

2. ožji vidik: 

• katere so ciljne skupine (uporabniki-kupci),
• katere so ciljne lokacije (geografsko) 
• kakšna je poslovna klima na tem področju,
• kakšni so trendi obnašanja kupcev teh proizvodov, 
• kakšne so kulturne značilnosti področja itn.

Ko si boste odgovorili na ta vprašanja si morate čim bolj jasno 
odgovoriti še na naslednja vprašanja: 

1. Ali je moja ideja tržno zanimiva? Preverite konkurenčno ponudbo 
prek interneta, v trgovini, poiščite tržne analize, pridobite izkušnje 
drugih, preučite strokovno literaturo.
2. Ali lahko proizvod naredite sami, ali potrebujete pomoč? Razmislite 
kako boste organizacijsko realizirali idejo, ali potrebujete zagonski 
kapital, kadre, poslovne prostore. 
3. Kako boste proizvod plasirali na trg? Preverite prodajne poti, katere 
tržne strategije so najprimernejše, izračunajte lastno ceno svojega 
proizvoda.

To je le nekaj osnovnih vprašanj na katera si morate odgovoriti čim 
bolj natančno. Če gre za podjetniško idejo, ki jo je potrebno tudi 
tehnološko razviti jo je potrebno preveriti tudi s tehnološko-tehničnega 
vidika  ter izdelati prototip. 

MODEL "ODPRTEGA INOVIRANJA" ZA 
PODJETNIKE

Inovacijsko razvojni inštitut univerze v Ljubljani oblikuje poziv za 
reševanje razvojno raziskovalnega problema, s katerim spodbujamo 
povezovanje raziskovalcev in gospodarstva s ciljem večje 
komercializacije akademskih raziskav.

Kaj pomeni model "odprtega inoviranja" za podjetnike?
Podjetje identificira svoj RiR problem, ki je pomemben za izboljšanje 
konkurenčnosti podjetja in ki ga podjetje samo ni zmožno rešiti. IRI UL 
prek sistematično organizirane poizvedbe poišče ustrezne zunanje 
strokovnjake, ki ponudijo svoje rešitve za RiR problem. Podjetje izmed 
ponujenih izbere najustreznejšo rešitev, ki bo ustrezno nagrajena z 
motivacijsko spodbudo.
Podjetje in zunanji strokovnjaki, ki rešujejo problem, z IRI-jem podpišejo 
dogovoro sodelovanju na pozivu. V pogodbi so jasno določene dolžnosti 
podjetja in strokovnjakov, naloge IRI-ja, pravila poslovne tajnosti in 
zaščita intelektualne lastnine. Sredstva za poizvedbo zagotovi IRI UL, 
lahko jih vloži tudi zainteresirano podjetje ali drugi poslovni partner.

Kakšne so koristi za podjetje?
• hitra in dobra rešitev R&R problema, 
• možnost izbiranja med različnimi rešitvami, 
• stik z zunanjimi strokovnjaki in možnost sodelovanja v 
interdisciplinarnih projektih

Kakšne so koristi za strokovnjake?
• reference, 
• stik s podjetji in možnost sodelovanja v aplikativnih projektih 
• nagrada 

IRI UL je aktivni del največje raziskovalne ustanove v državi, ki ima 
podporo fakultet in največjih slovenskih podjetij. hitro lahko spodbudijo 
in izberejo ustrezne strokovnjake  pravno-formalno izvajamo dogovore 
(pogodbe). Izkušnje so pridobili prek mednarodnih projektov prenosa 
znanja in tehnologij, predstavljali pa bodo primere dobrih praks, 
promovirali raziskovalce, podjetja in IRI.

Kako se lahko podjetja prijavijo?
Na naši spletni strani izpolnite obrazec Opis projektne ideje. Po prejemu 
izpolnjenega obrazca vas bodo kontaktirali glede podrobnosti.
Dodatne informacije: info@iri.uni-lj.si

Vir: www.imamidejo.si

RAZPISI V PRIPRAVI

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije najavlja 
javni razpis za spodbujanje procesa komercializacije znanja.  
V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvobo agencija predvidoma 
sofinancirala prenos znanja in raziskovalnih rezultatov na trg. Namen 
javnega razpisa bo pospešiti proces komercializacije v malih in srednje 
velikih podjetjih ter spodbujati ustanavljanje podjetij, ki bodo element 
uspešne komercializacije znanja in bodo zaposlovala visoko 
usposobljeno delovno silo ter dosegala visoko dodano vrednost. Javni 
razpis bo namenjen spodbujanju podjetij v smeri tehnološkega razvoja in 
inovativnosti za krepitev svojega konkurenčnega položaja na globalnem 
trgu.  
Predvideni datum objave razpisa: marec 2010.

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije najavlja 
javni razpis za subvencioniranje projektov v okviru Tehnološkega 
programa "TEHNOLOGIJA ZA VARNOST IN MIR 2006-2012" 
(TP MIR) 2010.
Ministrstvo za obrambo (MORS), Ministrstvo za gospodarstvo in 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo predvidoma želijo s 
subvencioniranjem razvojno tehnoloških projektov v okviru TP MIR, s 
sredstvi MORS namenjenimi tehnološkemu razvoju za potrebe 
nacionalno-varnostnega sistema s poudarkom na obrambnem področju, 
spodbujati in zagotoviti izvajanje industrijskih raziskav ter 
eksperimentalnega razvoja tako na obrambnem področju, kot na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Predvideni datum objave razpisa: konec marca 2010.
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POSLOVNE PRILO@NOSTI

PRVIČ V SLOVENIJI - DOSTOP DO 
POSLOVNIH REGISTROV DRŽAV 

ČLANIC EBR

Od 6. januarja 2010 omogoča AJPES - kot član mreže Evropskega 
poslovnega registra (European Business Register - EBR) - vsem 
uporabnikom svojega spletnega portala dostop do informacij (podatkov 
in dokumentov) o poslovnih subjektih, ki jih nudijo države članice EBR.

Trenutno je v informacijsko mrežo EBR vključeno 22 držav, med njimi 
18 držav članic EU, mreža sodelujočih držav pa se vse bolj širi. 
Z vpogledom v informacijski sistem EBR si lahko uporabniki spletnega 
portala zagotovite vpogled v osnovne podatke o podjetjih iz držav članic 
EBR, v podatke o njihovi dejavnosti, odgovornih osebah, in pri večini 
njih tudi v letna poročila oziroma računovodske izkaze ter tudi v druge 
pomembne akte.
Informacije o poslovnih subjektih, ki jih nudi mreža EBR, vam lahko 
omogočijo zanesljivo in hitro navezovanje stikov z dobavitelji in kupci ali 
preverjanje njihovih podatkov in spoznavanje konkurentov ter druge 
oblike poslovnega sodelovanja. 

Zato pričakujemo, da bo sodelovanje AJPES v mreži EBR postalo 
pomemben dejavnik pri širjenju mednarodnega sodelovanja slovenskih 
poslovnih subjektov s poslovnimi subjekti držav članic EBR, zlasti za 
majhna in srednje velika podjetja, ki sama neposredno težje pridobivajo 
zato potrebne informacije. Več o uporabi mreže EBR najdete na:
http://www.ajpes.si/Evropski_poslovni_register/Splosno?id=414

Vir: www.ajpes.si

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI PODJETNIŠKI 
VIDEO

Evropska komisija bo v evropskem tednu malih in srednje velikih 
podjetij podelila nagrade 
European Entrepreneurship Video Avvards 2010 za najboljše 
video posnetke na temo podjetništva.

Nagrade bodo podeljene v treh kategorijah:
* Podjetništvo - drugačen način življenja,
* Podjetništvo - izzivi in nagrade ter
* Podjetništvo - pot v prihodnost.

Zmagovalni video v vsaki od treh kategorij bodo prejeli 3.333 Ä, 
druga nagrada je 2.222 Ä, in tretja nagrada 1.111 Ä. Vsaka nagrada je 
kot pavšalni znesek in ni namenjena za kritje proizvodnih stroškov 
videoposnetke ali katere koli druge stroške.

Izvajalci najboljših video posnetkov bodo povabljeni na posebni 
slovesnosti podelil 25. maja 2010 v Bruslju, v okviru 2. Evropskega 
tedna podjetništva.

Rok za oddajo eno- do dve-minutnih video posnetkov je 9. april 
2010.
Dodatne informacije o natečaju najdete na spletni strani Evropske 
komisije.

Vir: www.imamidejo.si

POSLOVNA IDEJA: LOVEC NA GLAVE

Začetni stroški: Od 5000 evrov dalje
Marketing: Spletna stran, vizitke, letaki, marketing od ust do ust, oglasi 
v izbranih revijah …
Posebne zahteve glede izobrazbe: Zaželeno je znanje s področja 
psihologije in kadrovanja.
Potrebna oprema: Telefon, računalnik, fotoaparat, videokamera, 
strokovne revije
Podjetje lahko upravljate od doma: Da

Popoldansko delo: Da
Je v Sloveniji že 
konkurenca: Da
Čas delovanja: Vse leto

Dejstva
Če radi delate z ljudmi, lahko 
pomagate podjetjem najti 
idealne kandidate za določeno 
delovno mesto kot »lovec na 
glave«. V primerjavi z agencijo 
za zaposlovanje lovec na glave ne čaka na potencialne iskalce zaposlitve 
ali karieriste, da pošljejo svoj življenjepis na oglas za delo. Lovec na glave 
gre na teren in aktivno išče kandidate za svoje stranke. Pogosto se iskanje 
začne v podjetju, ki je konkurenčno naročnikovemu.
 
Lovec na glave se mora zavedati, da dobi plačilo samo, če identificira 
idealno osebo in jo potem stranka, ki ga je najela, zaposli. Plača običajno 
stranka, ki najame storitev. Cene storitev se gibljejo med 4 in 8 odstotki 
letne plače kandidata, ki so ga pripeljali v podjetje.
 
Trg
Vaše stranke so podjetja, pa tudi športni klubi uporabljajo storitve lovcev 
na glave.
 
Nasvet
Poleg konkurenčnih podjetij/klubov lahko potencialne kandidate dobite 
tudi na raznih poslovnih srečanjih, seminarjih in izobraževanjih in celo 
kakšni mali podjetniki se lahko vrnejo v korporativni svet, če je ponudba 
dovolj prepričljiva.

Vir: www.podjetnik.si

PREDSTAVITE SVOJO POSLOVNO 
IDEJO V ZDA

Slovenija kot družba, ki temelji na znanju, spodbuja inoviranje v 
gospodarstvu kot tudi v znanstveno-raziskovalni sferi. Samo 
generiranje novih znanj in načinov uporabe pa ni dovolj – prenesti 
jih je treba v vsakdanjik.

Prodorna podjetja in raziskovalci že v osnovi razmišljajo globalno – kako 
bi inovacija spremenila delo in življenje v različnih delih sveta. Zato 
nameravamo nekaj teh idej preveriti v enem najbolj propulzivnih 
okolij – v ZDA.
Znotraj projekta CERIM bodo predstavniki Inštituta za razvoj in 
inovacije pri Univerzi v Ljubljani (IRI UL) v  začetku marca obiskali 
pisarne za prenos tehnologije na univerzah MIT in Harvard (Boston) ter v 
inkubatorju TechTown (Detroit). Predstavnik IRI UL bo na posebej 
organiziranih delavnicah s predstavniki  omenjenih institucij ocenil 5 
inovacijskih idej. Namen je preveriti kakovost idej, primerjava z 
razvojem področja pri posameznih institucijah in analiziramožnosti za 
razvoj na globalnem trgu. IRI UL tako vabi k predložitvi najboljših idej z 
namenom, predstavitve na stopnji proof-of-concept (potrditev poslovne 
zamisli) in analize možnosti za razvoj na globalnem trgu. 

Teme predlogov idej:
• vede o živi naravi in agronomije, 
• IKT in informacijska varnost, 
• novi materiali in nanotehnologij, 
• obnovljivi in alternativni viri energije. 
 
Prednost pri izbiri bodo imeli predlogi z naslednjih področij:
• IKT, 
• Alternativni viri energije, 
• Biotehnologija. 

Obdobje zbiranja idej: 15.1.2010 – 15.2.2010

Potek: Na spletni strani izpolnite obrazec Opis projektne ideje. Z 
izbranimi petimi prijavitelji bo organizator do 28.2.2010 oblikoval 
predstavitev predloga v angleščini. V začetku marca bodo predlogi 
predstavljeni na institucijah v ZDA. Konec marca bodo predlagatelji 
dobili poročila s predlogi za nadaljnje delo.

Dodatne informacije: info@iri.inu-lj.si
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BORZA

BREZPLAČNI KUPON za PODJETNIŠKO BORZO

Iščem/nudim   ___________________________________________    

_______________________________________________________

_______________________________________________________
                 

Kontaktna oseba:  ________________________________________

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

Podatki  naročnika (niso za objavo)

Priimek in ime:  _________________________________________

Naslov:  _______________________________________________

____________________________tel.št.: _____________________

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

*  Hrvaški  proizvajalec specializiran za izdelavo oblačil za delo in 
prosti čas išče partnerje  za prodajo svojih izdelkov, skupna vlaganja, 
vzajemno proizvodnjo ali franšizno sodelovanje. Šifra: EEN-jan-02
* Španski proizvajalec kopalniške keramike išče posrednike, uvoznike 
oz. distributerje. Šifra: EEN-jan-06
* Češki proizvajalec ročnih orodij za stavbno mizarstvo in izdelavo 
rustikalnega pohištva išče trgovce na debelo in/ali distributerje. Šifra: 
EEN-jan-09
* Poljski distributer oken in vrat nudi podizvajalske aktivnosti in 
posredništvo za podjetja, ki želijo najti distributerja na Poljskem. Šifra: 
EEN-jan-10
* Poljski trgovski agent ponuja trgovsko posredniške storitve 
podjetjem iz različnih sektorjev (jeklo, konstrukcija, stroji, industrijska 
oprema…). Šifra: EEN-jan-11
* Madžarsko podjetje, ki proizvaja koncentrate iz žvepla za  termalne 
zdravilne kopeli za domačo/individualno rabo, išče distributerja. Šifra: 
EEN-jan-12
* Poljsko podjetje, ki izdeluje odlitke iz brona, medenine in aluminija 
išče partnerje za zunanje izvajanje dejavnosti in vzajemno 
proizvodnjo. Šifra: EEN-jan-13
* Madžarsko podjetje, specializirano na področju obdelave jekla, 
ponuja podizvajalska dela in išče distributerje po vsej Evropi. Šifra: 
EEN-jan-14
* Avstrijsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo posebnih orodij za 
avtomobilsko industrijo, strojegradnjo, za tehnične konstrukcije za 
aeronavtiko in za plovbo, išče distributerje in se zanima za proizvodno 
sodelovanje. Šifra: EEN-jan-15
* Madžarsko podjetje, ki deluje na področju gozdarstva in lesne 
industrije ter izdelave naravnega soka išče trgovinske posrednike 
(distributerje, zastopnik) za razširitev njihovih storitev in izdelkov v 
Evropi. Šifra: EEN-jan-18
* Nemško podjetje specializirano v molekulski biološki, kemijski, 
psihokemijski in mikrobiološki analizi živilskih, semenskih in 
kozmetično farmacevtskih izdelkov, išče predstavnike, franšizne 
partnerje ali licenčne imetnike v Evropi. Šifra:
EEN-jan-19

Enterprise Europe Network
UP ZRS

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

E-mail:eic@zrs-kp.si,       
spela.seljak@zrs.upr.si

Kontaktna oseba: Špela Seljak, tel.: 05/663 77 39

MARKETING »GALEB« d.o.o.
Podjetje za trgovino, svetovanje 

in marketing Izola, Industrijska cesta 2e
PRODAJNA SLUŽBA

Imetniki licence po zakonu o nepremičninskem posredovanju

- POSREDOVANJE IN PRODAJA NEPREMIČNIN
- SVETOVALNE STORITVE NA PODROČJU PROMETA Z 
  NEPREMIČNINAMI
- VPISI V ZEMLJIŠKO KNJIGO
- VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV IN IZDELAVA 
  DOKUMENTACIJE

PRODAMO Stanovanja:
IZOLA- NOVO:
Livade- Kajuhova ulica: novo 1S stanovanje 46,85 m2, v 2N/2 s 
pogledom na morje. Prodaja se z novo opremo po meri : kuhinja in 
predsoba z omarami. Pogled na morje. CK, klima. Stanovanju pripada 
tudi eno lastniško pokrito parkirno mesto v izmeri cca. 15m2. v objektu je 
dvigalo. Cena: 150.000Ä.

KOPER:
Center: 3S + kabinet v samostojni hiši s samostojnim vhodom P+I, 
prenovljenol. 2002(nova kopanica, kuhinja), na novo pobarvana fasada, 
urejen dostop. Cena: 160.000Ä
Markovec: štirisobno prostorno stanovanje, Cesta na Markovec, 
91,55m2. VP, delno opremljeno in obsega hodnik, 2 spalnici, zraven ene 
se nahaja kopalnica, soba, dnevna soba, kuhinja z jedilnico in izhod na 
balkon. CK, klima.  Blok ima skupna parkirišča. Cena: 190.000Eur
Žusterna III: trosobno stanovanje v novi soseski v izmeri 72m2 (neto 
55m2), 2N krajne vrstne hiše. Fukcionalno razporejeni prostori, dva 
balkona,  pogled na morje. Stanovanju pripada parkirno mesto. Cena: 
180.000 EUR
Markovec: 2,5 sobno mansardno stanovanje s čudovitim pogledom na 
morje. Bruto površine 74 m2, neto 63 m2. Hdnik, kuhinja, kabinet, 
spalnica, dve kopalnici, dnevni prostor z izhodom na teraso s pogledom 
na morje. L. 1974, CK, klima. Cena. 128.000,00Ä
Markovec: stanovanje, P, l. 1975, neto površine 51, 86 m2, bruto 56 m2, 
ki zajema hodnik, kopalnico, kuhinjo z jedilnim kotom, kabinet, velika 
dnevna soba in shramba v kleti. ck. možna zamenjava z doplačilom za 
večje na istem območju.pred blokom skupno parkirišče. bližina vrtca, 
šole, trgovine, lekarne. Cena: 124.000,00Ä
Markovec: Kvedrova, 1s stanovanje, P/5, l. 1983,  preurejeno v 1, 5 
sobno, delno opremljeno prodamo. zelo mirno okolje. stanovanju 
pripada velika klet. možen prevzem: TAKOJ, cena: 115.000,00€
Žusterna- Kozlovičeva: 2 sobno stanovanje v izmeri 45,59 m2, komplet 
prenovljeno 2008, 2/5, zelo funkcionalno razporejeno stanovanje. 
Predprostor, kuhinja z dnevnim prostorom, otroška soba-kabinet, 
koplanica in spalnica z izhodom na zasteklen balkon iz katerega je 
čudovit razgled na alpe in morje. Cena 160.000,00 Ä 
Žusterna: Novogradnja. 3s stanovanje v samostojni hiši s tremi 
stanovanji, samostojni vhod, stanovanju pripada garaža 25m2 v 
pritličju, katero je možno preurediti v garsonjero, pred hišo parkirišče, 
za hišo vrt, velika terasa s pogledom na morje, mirna okolica. kupec 
izbere keramiko in sanitarno opremo. Cena 239.000,00Ä

PORTOROŽ
Lucija:  stanovanje v krajni vrstni hiši na zaključku ulice. V zelo mirnem 
in zelenem okolju. Delni pogled na morje. Popolnoma adaptirano 2008. 
KTV, plin, protivlomna vrata. 
Nadstropje, 54,5m2+ uporaba 1 parkirno mesto): 199.000 EUR

IZOLA:
Center: Samostojna- hiša (del), v katerem je 4S stanovanje v izmeri neto 
118 m2, zgrajena l. 1960, prenovljena 2002. Stanovanje obsega dve 
kopalnic, balkon in izjemen vrt v velikosti cca. 130 m2, na katerem so 
posajene avtohtne rastline (žižola, lavanda). Dvorišče krasijo še kivi, 
palme in  mimoza. Posebnost so visoki stropovi, velika okna, pred hišo 
(dostop v stanovanje) pa kamnite stopnice. Vrt pred hišo je ograjen, tako, 
da nudi diskretnost (možnost je urediti tudi parkirišče neposredno pred 
hišo).
Možno je urediti v dve enoti (garsonjera + večje stanovanje).
ZK urejeno. Možnost prevzema TAKOJ. Možnost zamenjave za 3sobno 
stanovanje z doplačilom.
Cena: 330.000,00 EUR

Poslovni prostori:
KOPER-ROTONDA: v 2N prodamo poslovni prostor, ki zajema 2 
pisarni za 120.000Ä. Zeleo svetel.

MARKETING GALEB d.o.o., Industrijska c. 2e, 6310 Izola; 
Tel.: 05/ 66 30 907, 66 30 910; Fax: 05/66 30 905

PRODAJATE VAŠO NEPREMIČNINO? POKLIČITE NAS. HITRO IN 
KAKOVOSTNO VAM UREDIMO VSE POTREBNO ZA USPEŠNO 
PRODAJO.

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




