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UP ZRS - CENTER ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM
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Center za sodelovanje z 
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Telefon: 05/663 77 80
Faks: 05/663 77 82
E-mail: een@zrs.upr.si 
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1. POZIV ZA PREDLOGE SKUPNIH RAZISKOVALNO-
RAZVOJNIH PROJEKTOV MED SLOVENSKIMI IN 

IZRAELSKIMI PODJETJI

1. Tematska podroèja bilateralnih projektov na podroèju raziskav 
in razvoja (RR)

2. Pogoji sodelovanja

3. Naèin prijave

V okviru sporazuma o dvostranskem sodelovanju na podroèju 
tehnoloških in industrijskih raziskav in razvoja v zasebnem sektorju (v 
nadaljevanju: sporazum o RR sodelovanju) med vladama Republike 
Slovenije in Izraela so k predložitvi skupnih projektov vabljeni 
udeleženci iz obeh držav. Projekte bodo izvajali v okviru programa za 
tržno orientirane industrijske raziskave EUREKA, v  katerem sta obe 
državi polnopravni èlanici.

Prijavitelji lahko v okviru poziva prijavijo projekte iz katerega koli 
Eureka tehnološkega podroèja (www.eureka.be/thematic.do). Nateèaj  
je sicer v prvi vrsti namenjen projektom s podroèij:
- èiste tehnologije: okoljske tehnologije, novi viri energetskih virov in 
uporaba naravnih virov, tehnologije upravljanja z vodami;
- bio-agro tehnologije: podroèje poljedelstva, kmetijstva in prehrane;
- ICT: uporabnost informacijskih tehnologij za namene uèenja in 
znanstvenih raziskav, informacijske tehnologije, programske opreme;
- znanosti o življenju: biotehnologija in medicinski pripomoèki.

Vsi odobreni projekti na nacionalni ravni bodo sofinancirani s strani 
Urada znanstvenikov (OCS) na Ministrstvu za industrijo, trgovino in 
delo (Izrael) in preko Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo (Slovenija). Sofinanciranje se izvaja v skladu z 
nacionalnimi zakoni, predpisi, pravili in postopki v veljavi.

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega 
programa Eureka in hkrati še:
- izraelski udeleženec mora biti industrijsko podjetje, ki ima lahko 
neindustrijskega partnerja (univerza, raziskovalni inštitut,..),
- slovenski udeleženec mora biti v primeru, èe je prijavitelj eden, malo, 
srednje ali veliko industrijsko podjetje, èe pa sta prijavitelja iz 
Slovenije dva, je lahko drugi prijavitelj neindustrijska organizacija 
(univerza, raziskovalni inštitut,…),
- slovenski in izraelski partnerji morajo izraziti željo po sodelovanju v 
projektu, v katerem ena država ne sme presegati veè kot 75 % deleža, 
cilj pa mora biti razvoj novega ali bistveno izboljšanega proizvoda, 
industrijskega procesa ali storitve,
- produkt, proces ali storitev morajo biti inovativni in morajo vsebovati 
doloèeno stopnjo tehnološkega tveganja, 
- projekt mora biti enako pomemben za vse udeležence,
- udeleženci oz. prijavitelji morajo pred zaèetkom projekta podpisati 
konzorcijsko pogodbo - sporazum o partnerstvu, v katerem mora biti 
jasno zapisana komercializacija proizvoda, procesa ali storitve po 
zakljuèku faze RR in tudi razmerja med lastništvom in uporabo znanja 
ter pravic intelektualne lastnine po zakljuèku projekta.
Vsak prijavitelj, katerega RR projekt ustreza zgornjim merilom, lahko 
prijavi projekt ob upoštevanju nacionalnih zakonov, pravil, predpisov 
in postopkov.

S tem pozivom vabimo prijavitelje da oddajo vloge za RR projekte 
iz toèke 1. na Eureka obrazcu najkasneje do 7. septembra 2009.
Eureka prijavni obrazec in ostali dokumenti za vlogo, ki ustrezajo 

nacionalnim pravilom, morajo biti poslani loèeno ustrezni uradni 
osebi iz nacionalne Eureka pisarne, in sicer: 
- v Sloveniji Petri Žagar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo in
- v Izraelu Danielu Yogevu, MATIMOP - izraelski industrijski center 
za RR.
 
Eureka prijavni obrazec mora biti izpolnjen v angleškem jeziku in 
podpisan s strani vseh udeležencev v projektu ter poslan ustrezni 
uradni osebi (vsak udeleženec pošlje obrazec svoji kontaktni osebi).
Upravièenosti vsake vloge se bo preverjala na MVZT in na 
MATIMOP. Izraelski vlagatelji bodo pozvani s strani ustreznih 
nacionalnih organov v roku dveh tednov, s ciljem oblikovanja 
dokonènega projekta. V Sloveniji bodo prijavitelji prejeli sklep o 
izbiri/neizbiri njihovega projekta (ki temelji na popolni vlogi, 
sestavljen iz 7. dokumentov) v enem mesecu po oddaji vloge.
Izbrani projekti bodo povabljeni k oddaji zahtevka za sofinanciranje 
na podlagi postopkov oziroma nacionalnih pravil, ki veljajo tako na 
MVZT kot na OCS. Zaèetek projektov je predviden v prvem èetrtletju 
leta 2010. MATIMOP in MVZT bosta potencialnim prijaviteljem 
projektov posredovala ustrezne smernice.

Posamezen nacionalni organ bo izvedel postopek ocenjevanja prejetih 
projektov in izbral ustrezne projekte, ki jih bodo sofinancirali v skladu 
s svojimi nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi. Izraelski organi 
bodo seznanili prijavitelje ali je njihov projekt ustrezen za nadaljno 
predložitev organu, ki bo projekt sofinanciral. OCS bo s prijaviteljem 
podpisal pogodbo, kjer bo konzorcijska pogodba oz. sporazum o 
partnerstvu kot Priloga. Po pregledu ustreznosti prijavitelja in vloge 
bodo slovenski prijavitelji prejeli pozitiven ali negativen sklep v roku 
enega meseca. Èe/ko bo projekt nadalje potrjen na enem izmed 
zasedanj Visokih predstavnikov Eureka (oktober 2009, januar 2010, 
april 2010,…) bodo slovenski prijavitelji prejeli pogodbo o 
sofinanciranju.

Projekti, poslani v okviru tega poziva, se bodo sofinancirali v okviru 
ustreznih državnih organov v Sloveniji in Izraelu v skladu z 
nacionalnimi zakoni, pravili, predpisi in postopki:
- v Izraelu je lahko vsak izbran projekt sofinanciran s strani OCS do 
višine najveè 50 % (+ dodatno za regionalne spodbude podjetij, ki so  
na »razvojnih obmoèjih«) upravièenih stroškov za raziskave in razvoj. 
Izraelski udeleženec bo v primeru uspešnosti projekta povrnil 
finanèno podporo brez obresti z dobièkom iz prodaje. Povraèilo 
sofinanciranja ni predvideno v primerih, ko projekt ne doseže faze 
komercializacije.
- v Sloveniji pogoje sofinanciranja doloèa MVZT in sicer s 50 % 
povraèilom upravièenih stroškov, ki so izkljuèno povezani z RR 
delom na projektu (stroški osebja, amortizacija opreme, stavb in 
zemljišè, podizvajalci z maksimalnim deležem 30 % slovenskega dela 
projekta in drugi stroški) v višini najveè 75.000,00 € na leto na projekt 
in 
- v skladu s pravili EUREKA lahko prijavitelji zaprosijo samo za 
Eureka label (številko) in ne za sofinanciranje (se samofinancirajo).

Projektni partnerji bodo o izbiri obvešèeni pisno ali po e-pošti s strani 
zgoraj navedenih kontaktnih oseb.

Vir:  
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/doku
menti_tehnologija/poziv_SI_in_IL.pdf 

4. Ugotavljanje primernosti projektov in postopek izbire:

4. Okvirna višina sredstev

5. Rezultati poziva

Ta dokument je nastal s finanèno pomoèjo Evropske 
unije. Za vsebino dokumenta je odgovoren UP ZRS. 
Dokument v nièemer ne odraža stališèa Evropske unije.

Pripravil: Sebastjan Rosa
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PROJEKT SECUR MED PLUS

1. julija 2009 je na uvodnem sestanku med partnerji v Genovi uradno 
prièel projekt Secur med plus, novi projekt Regije Ligurije, 
osredotoèen na podroèji pomorske varnosti in zašèite okolja. 

Projekt spodbuja skupne strateške dejavnosti, namenjene krepitvi 
varnosti pomorskega grozda v Sredozemlju. Projektni predlog temelji 
na izvajanju, razvoju in nadaljevanju pozitivnih izkušenj drugih 

Program sofinancira Evropski
sklad za regionalni razvoj (ESRR)

projektov sodelovanja kot sta 
pravkar konèan SECURMED 
in AEM MED. Secur med plus 
ima ambiciozen cilj okrepiti 
povezave med Ministrstvimi, 
Regionalnimi  oblastmi,  
Pristaniškimi oblastmi in 
raziskovalnimi centri, ki so 
bile vzpostavljene v prejšnjih projektih z namenom kapitalizirati že 
pridobljene rezultate.

Regionalni razvojni center Koper - Regionalna razvojna agencija 
Južna Primorska objavlja 

POZIV K PREDLOŽITVI PROJEKTNIH 
PREDLOGOV ZA

IZVEDBENI NAÈRT RRP JUŽNE 
PRIMORSKE ZA OBDOBJE 2010-2012

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko je objavila Javni razpis za sofinanciranje priprave izvedbenih 
naèrtov regionalnih razvojnih programov (v nadaljevanju RRP) za 
obdobje 2010-2012. Predmet razpisa je sofinanciranje priprave 
Izvedbenih naèrtov RRP za obdobje 2010-2012.  

V izvedbeni naèrt za našo razvojno regijo Južno Primorsko bodo uvršèeni 
projekti, ki prispevajo k uresnièevanju ciljev RRP ter upoštevajo državne 
razvojne usmeritve in proraèunske okvire tako na državni kot lokalni 
ravni. 

Projekti morajo slediti prioritetam, programom in ukrepom RRP za Južno 
Primorsko 2007-2013. Kljuèni elementi omenjenega programa so 
naslednji: 

PRIORITETA 1: Znanje in tehnološki razvoj za razvoj gospodarstva

PRIORITETA 2: Infrastruktura za trajnostni razvoj

1 Program Gospodarstvo:
• Ukrep 1: Povezovanje za tehnološki razvoj (Podpora razvoju 
podjetništva - tehnološki park, poslovne cone, finanèni instrumenti; 
Razvoj proizvodov in storitev; Povezovanje za nastope na trgih)
• Ukrep 2: Povezanost regije navzven (Gradnja cestne, železniške, 
pomorske, informacijske infrastrukture)
• Ukrep 3: Razvoj turistiènih storitev (Turistièna in podporna 
infrastruktura, Povezovanje, razvoj storitev; Organizacija destinacijskega 
menedžmenta...)

2 Program Èloveški viri:
• Ukrep 1: Znanje za gospodarstvo (Poklicno in vseživljenjsko uèenje; 
Univerzitetno izobraževanje in raziskovanje; Razvoj infrastrukture, 
Regionalna štipendijska shema, univerzitetni kampus, novi študijski 
programi....)
• Ukrep 2: Kakovostne družbene storitve (Izboljšanje dostopnosti 
družbenih storitev; Odprta, strpna, solidarna družba; Razvoj, 
povezovanje kulturnih dejavnosti; Krepitev èezmejnih stikov, 
mednarodne razpoznavnosti) 

3 Program Podeželje, kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo:
• Ukrep 1: Povezovanje ponudbe s trgi
• Ukrep 2: Razvoj novih produktov, storitev, ohranjanje starih, 
spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja
• Ukrep 3: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov

4 Program Okolje in okoljska infrastruktura:
• Ukrep 1: Trajnostna mobilnost v regiji (medregionalna, regionalna, na 
ravni somestja)
• Ukrep 2: Uèinkovite javne storitve (Varstvo vodnih virov in zmanjšanje 
obremenitev voda, oskrba s pitno vodo; Sistem celovitega ravnanja z 
odpadki v regiji)

• Ukrep 3: Uèinkovito naèrtovanje v prostoru z regionalnimi podpornimi 
aktivnostmi (Krepitev trajnostnega razvoja in kakovosti bivanja v 
naseljih; Revitalizacija urbanih in ruralnih naselij; Krepitev upravljanja in 
tehnološke opremljenosti; Priprava in sprejem novih prostorskih planov)
• Ukrep 4: Sodelovanje z državo pri skupnih nalogah (Ohranjanje narave 
in biodiverzitete - vzpostavitev upravljanja in povezovanje zavarovanih 
obmoèij; Varstvo, raba in urejanje voda; Upravljanje z okoljem)
• Ukrep 5: Energetika (Ukrepi za uèinkovitejšo rabo energije)
• Ukrep 6: Upravljanje z obalnim obmoèjem (Prostorsko urejanje za 
trajnostni razvoj obalnega obmoèja)

Integralen dokument RRP Južne Primorske 2007-2013 najdete na spletni 
strani www.rrc-kp.si.

RRC Koper kot pooblašèena Regionalna razvojna agencija za Južno 
Primorsko, ki koordinira pripravo dokumenta, poziva vse 
zainteresirane, da pošljejo predloge upravièenih projektov v obliki, 
predpisani z Javnim razpisom, do konca julija na naslov: info@rrc-
kp.si.  

Projekti, vkljuèeni v izvedbeni naèrt, morajo izkazati regionalni pomen in 
vpliv na dodano vrednost gospodarstva v regiji ter pomen za ustvarjanje 
novih delovnih mest ali vpliv na izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje 
osnovne komunalne infrastrukture. 

Projektni predlog v izvedbenem naèrtu RRP mora imeti naslednje 
obvezne vsebine: 
- nosilci izvajanja, 
- cilji projekta s pripadajoèimi aktivnostmi in stroški, 
- terminski naèrt izvedbe za programsko obdobje, 
- naèrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri (državni 
proraèun, vkljuèno s posebej izkazanimi sredstvi Evropske unije, 
proraèuni lokalnih skupnosti, ostali domaèi javni viri in zasebna sredstva) 
po posameznih letih programskega obdobja, 
- geografske lokacije, na katerih se bo projekt izvajal. 

Po sklepu Sveta regije, sprejetem na seji 10. junija 2009, je najnižja 
vrednost projektov, ki bodo navedeni v izvedbenem naèrtu, 200.000,00 
eur. 

Podrobnejše informacije o pripravi Izvedbenega naèrta RRP Južne 
Primorske, o zahtevah za uvrstitev vanj, o formatu priprave projektnega 
predloga in drugih podrobnostih dobite na RRC Koper, Županèièeva 18, 
Koper, elektronska pošta: slavko.mezek@rrc-kp.si, tina.matekovic@rrc-
kp.si. 
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GOSPODARSKE ZBORNICE

IZKORISTITE MOŽNOST POVRAÈILA 
STROŠKOV ZA USPOSABLJANJE V VIŠINI 500 

EVROV NA DELAVCA
  
V skladu z Zakonom o delnem povraèilu nadomestila plaè imajo delavci 
pravico in obveznost do usposabljanja 20 odstotkov èasa, ko so na 
èakanju. Za njihovo usposabljanje pa delodajalci prejmejo povraèilo v 
višini najveè do 500 € za posameznega delavca. 
5. junija 2009 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o delnem povraèilu 
nadomestila plaèe (Uradni list RS, št. 42/2009). Namen tega zakona je 
omejitev uèinkov svetovne gospodarske krize z ohranitvijo delovnih mest, 
poveèanje zaposljivosti delavcev z dvigom izobrazbenega nivoja 
(usposabljanje v èasu èakanja) ter izboljšanje konkurenènosti delodajalca.

Zakon omogoèa zaèasno èakanje na delo pri delodajalcih, ki se sooèajo z 
zmanjšanim obsegom poslovanja in želijo ohraniti delovna mesta, pri 
èemer bo del bremena prevzela država. Delavci na zaèasnem èakanju na 
delo pa bodo imeli pravico in dolžnost usposabljanja v obsegu najmanj 20 
% povpreènega delovnega èasa, ter obveznost, da se na zahtevo delodajalca 
vrnejo na delo. Delodajalci so dolžni zagotoviti usposabljanje delavcev v 
tem èasu, država pa usposabljanje sofinancira do višine 500 evrov na 
delavca.

VEÈINA OPIS-OVIH PROGRAMOV IZOBRAŽEVANJA JE 
PRIMERNA ZA PODJETJA, KI BODO IZKORISTILA MOŽNOSTI, 
KI JIH PONUJA ZAKON. Zato vas vabimo, da pregledate našo ponudbo 
izobraževanj in izberete tiste, ki ustrezajo potrebam vašega podjetja in 
vaših delavcev.

Postopek za uveljavljanje pravice do delnega povraèila nadomestila 
plaèe
Vlogo za delno povraèilo nadomestila plaè lahko oddate v elektronski 
obliki na eStoritvah Zavoda za zaposlovanje na spletni strani 
https://apl.ess.gov.si/ePortal/ do 31.3.2010! Vloga se obvezno oddaja v 
elektronski obliki. Pravica vam pripada od prvega dne naslednjega 
meseca po vložitvi vloge.

Za veè informacij v zvezi z izobraževalnimi programi, v katere želite 
vkljuèiti delavce, se lahko obrnete na sodelavke OPIS-a Zvonko Borak 
01/5830-838, Amro Škrgiæ 01/5830-581 ali Jasmino Vuèajnk 01/5830-
544.

Veè informacij v zvezi z doloèili Zakona o delnem povraèilu nadomestila 
plaèe lahko poklièete svetovalca OZS g. Marka Ocvirka 01/5830-803 ali g. 
Dušana Bavca 01/5830-815, prav tako najdete veè informacij  zvezi s tem, 
kot tudi najpogostejša vprašanja in odgovore na spletni strani Zavoda za 
zaposlovanje in na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve.

NOVO ZDRUŽENJE ZAVAROVALNIH 
POSREDNIKOV

V okviru Gospodarske zbornice Slovenije-Podjetniško trgovske 
zbornice je iniciativna skupina zavarovalnih posrednikov našla posluh 
in primerno okolje za ustanovitev Združenja zavarovalnih posrednikov 
Slovenije. Pobuda za ustanovitev združenja se je porodila, ker se 
zavarovalni posredniki, pri opravljanju dejavnosti zavarovalnega 
posredovanja na trgu sreèujejo s težavami in situacijami, ki jih mora 
reševati vsak sam, po svojih najboljših moèeh. V zadnjem èasu se 
sreèujejo s spremembami zakonodaje in drugimi spremembami na 
podroèju zavarovanja, na katere posameznik ne more imeti moènejšega 
vpliva.

Pobudniki za ustanovitev združenja vidijo skupne interese 
zavarovalnih posrednikov predvsem pri:

• oblikovanju, posredovanju stališè in zastopanju interesov èlanov pri 
sprejemanju zakonodaje,
• oblikovanju, posredovanju stališè in zastopanju interesov èlanov pri 
pogajanjih z drugimi interesnimi skupinami na zavarovalnem trgu,
•sodelovanju z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi 
ipd.,
• izmenjavi dobrih praks èlanov Združenja,
• organizaciji dogodkov izobraževanj in usposabljanj,
• nudenju strokovne pomoèi, zagotavljanju poslovnih informacij in 
nasvetov  (zakonodaja, izobraževanje ipd.),
• varovanju in zastopanju interesov èlanov Združenja.

Na ustanovnem zboru so zavarovalni posredniki izvolili predstavnike, 
ki bodo zastopali njihove interese pred državnimi organi in drugimi 
organizacijami, pri èemer so funkcijo predsednika združenja zaupali g. 
Grabec Bojanu. Sprejeli so tudi akte, ki bodo omogoèali nemoteno 
delovanje združenja. 

Vsi, ki so pristopili v Združenje zavarovalnih posrednikov so se 
zavezali k spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih obièajev v 
zavarovalnem posredništvu. Kodeks predstavlja novost na podroèju 
zavarovalnega posredništva. Spoštovanje njegovih doloèb bo privedlo 
do veèje varnosti strank, ki uporabljajo storitve zavarovalnih 
posrednikov in dviga kakovosti storitev zavarovalnega posredništva.

Vir: www.gzs.si

PRAVILNIK O PRIMOPREDAJI 
KNJIGOVODSKIH LISTIN IN POSLOVNIH 

KNJIG

Upravni odbor Zbornice raèunovodskih servisov pri Gospodarski 
zbornici Slovenije je na svoji 23. seji dne 14. 05. 2009 sprejel Pravilnik 
o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig.

Pravilnik doloèa postopke in roke za primopredajo dokumentacije 
v primerih, ko naroènik zamenja raèunovodski servis. 

Uporaba doloèb pravilnika je obvezna za èlane Zbornice 
raèunovodskih servisov, ki opravljajo raèunovodske in knjigovodske 
dejavnosti (K 69.20 po SKD) in svojo dejavnost izvajajo za zunanje 
naroènike raèunovodskih storitev.

Èlani ZRS si Pravilnik o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih 
knjig s prilogami si lahko preberete tukaj.

Priloga 1: Terminski plan
Priloga 2: Kontrolnik dokumentacije v primopredajnem postopku
Priloga 3: Izjava o hrambi arhivske dokumentacije
Priloga 4: Primopredajni zapisnik

Dostop so zaprtih strani je omogoèen le èlanom Zbornice 
raèunovodskih servisov z geslom.

Avtor: Zbornica raèunovodskih servisov

PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 
JE PODELILA  PRIZNANJA NAJBOLJŠIM 

INOVATORJEM V OBALNO-KRAŠKI REGIJI

V ponedeljek, 29. junija 2009 je bilo v prostorih Primorske gospodarske 
zbornice slovesno. Posebna strokovna komisija je tudi letos izbirala 
najboljše inovacije za inovacijske dosežke  iz leta 2008. 

Predsednik PGZ, g. Èok Vojko in predsednik strokovne komisije za 
izbor inovacij, g. Markiè Mirko sta podelila naslednja priznanja:

1. zlato priznanje: družba Atech elektronika d.o.o. za inovacijo  
"FUMIS OXY" - nova tehnologija za uèinkovito in zanesljivo 
regulacijo in nadzor kotlov in peèi na pelete (inovator: Vojko 
Blažiè)
2. srebrno priznanje: Uroš Makliè s.p. za inovacijo  "Babble Kings" - 
izvirnost in stopnja možne zašèite v smislu varstva pravic 
intelektualne lastnine
3. bronasto priznanje: Lama Avtomatizacija d.o.o za inovacijo "Mini 
komponente za preciznejšo strojegradnjo" (inovatorji: Vito Segajin, 
Stojan Velenèiè, Tomislav Mihaliè)

VSEM  INOVATORJEM  IN  DRUŽBAM  ISKRENE  ÈESTITKE.
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OBVESTILA

JAVNO POVABILO MALIM IN SREDNJE 
VELIKIM PODJETJEM ZA UDELEŽBO NA 

SKUPINSKEM SEJEMSKEM NASTOPU NA 16. 
VZORÈNEM SEJMU ZEPS 2009, 06. – 11. 

OKTOBRA 2009

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) vabi na 
udeležbo na skupinskem sejemskem nastopu na Vzorènem sejmu ZEPS 
2009 v Zenici, ki  bo potekal od 6. – 11. oktobra 2009. 

Na lanskem sejmu ZEPS 2008 se je na 25.700 m2 razstavne površine 
predstavilo 420 razstavljavcev, od tega 115 tujih iz 31 držav. Sejem je 
obiskalo 62.000 obiskovalcev, od katerih je bilo 21.000 poslovnih 
obiskovalcev; iz tujine pa je bilo skoraj 6.000 obiskovalcev.

Vzorèni sejem ZEPS je namenjen predstavitvi izdelkov, storitev in novih 
tehnologij v sledeèih sklopih: kovinska industrija, strojegradnja, 
gradbeništvo, rudarstvo, lesna industrija, informatika, farmacija, 
medicinska oprema, grafièna in tiskarska industrija, tekstil, usnje, 
obutev, šport in rekreacija.

Veè informacij o sejmu so na voljo na spletni strani www.zeps.com.

Informacija o trgu Bosne in Hercegovine so na voljo na spletni strani 
www.izvoznookno.si (podatki o državah, BIH).

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana mala in srednje velika 
podjetja, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru (250 m2), 
ki ga v okviru omenjenega sejma financira JAPTI. Pri tem si JAPTI 
pridružuje pravico pripraviti konèno razporeditev udeležencev na 
skupnem razstavnem prostoru. Vso ostalo organizacijo bo izvedla 
Obrtno-podjetniška zbornica.

Prijave (do 30 podjetij) bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega 
razstavnega prostora. V prilogi vam pošiljamo prijavni obrazec in vas 
prosimo, da nam izpolnjeni obrazec pošljete najkasneje do dne 30. julija 
2009.

Za dodatne informacije najema prostora lahko poklièete go. Milanko 
Jakopiè, na tel. št. (01) 58 91 872, (e-naslov: milanka.jakopic@japti.si), 
ali go. Mojco Inkret, na tel. št. (01) 58 09 823, (e-naslov: 
mojca.inkret@japti.si).

Vir: www.gzs.si

DURS NA POBUDO OZS POPRAVIL 
NEUSTREZNO INTERPRETACIJO 

INVESTICIJSKIH OLAJŠAV

Zaradi napaènega tolmaèenja svetovalcev Davène uprave Republike 
Slovenije, da vilièarji, traktorji, delovni stroji, mobilne delavnice ipd. 
spadajo med osebna motorna vozila, za katera ni mogoèe uveljavljati 
davène olajšave, se je zgodilo, da je številnim zasebnikom ter pravnim 
osebam ugasnila pravica do uveljavljanja investicijske olajšave, èeprav 
jim po mnenju OZS pozitivna zakonodaja investicijsko olajšavo 
podeljuje. Na pobudo OZS so sedaj to tolmaèenje na DURS spremenili. 

Pojasnilo DURS, št. 4212-41/2009, 20. 5. 2009:

Davèna uprava RS je prejela veè vprašanj davènih zavezancev, ki se 
nanašajo na uveljavljanje olajšave za investiranje za nakup delovnih 
strojev (bagrov, vilièarjev, kosilnic). Glede na to, da doloèbi 55.a èlena 
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in 66.a èlena Zakona o 
dohodnini v delu, ki se nanašata na motorna vozila nista jasni, je DURS 
zaprosil Ministrstvo za finance za dodatno pojasnilo. Ministrstvo za 
finance je v dopisu št. 423-69/2009/4 z dne 12. 5. 2009 podalo splošno 
pojasnilo v zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje za nakup 
motornih vozil, ki ga v nadaljevanju povzemamo.

V skladu s prvim in drugim odstavkom 55.a èlena Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/06, 
76/08 in 5/09) in drugim odstavkom 66.a èlena Zakona o dohodnini – 
ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) lahko 
zavezanec uveljavlja znižanje davène osnove v doloèeni višini 
investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva. Za opremo se 
med drugim ne štejejo motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na 
hibridni in elektrièni pogon, avtobusov na hibridni in elektrièni pogon in 
razen tovornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam 
EURO VI. V prehodnem obdobju od 2008 do 2010 se lahko za opremo 
štejejo tudi tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza emisijskim 
zahtevam EURO V in avtobusi z motorjem, ki ustreza najmanj 
emisijskim zahtevam EURO IV.

Namen ponovne uvedbe olajšave za investiranje je bil omogoèiti 
uveljavljanje olajšave tudi malim in mikro podjetjem, ki težje uveljavljajo 
olajšavo za raziskave in razvoj, in sicer tistim, ki so usmerjena v rast in 
razvoj. Veljavna olajšava je torej ciljno usmerjena predvsem v vlaganja v 
opremo in tehnologije, ki prinašajo višjo dodano vrednost in ustrezajo 
višjim okoljskim in energetskim zahtevam in je zasnovana tako, da ni 
namenjena dejavnostim, ki so že razvite in tržno konkurenène. S tem 
namenom so iz olajšave izkljuèena doloèena vlaganja v nepremiènine in 
doloèeno opremo.

Glede na navedeni namen in cilj olajšave za investiranje, olajšave v 
skladu z 2. toèko drugega odstavka 55.a èlena ZDDPO-2 in 2. toèko 
drugega odstavka 66.a èlena ZDoh-2 ni mogoèe uveljavljati za motorna 
vozila, ki so prvenstveno namenjena prevozu potnikov ali tovora po 
cesti in ne izpolnjujejo v navedeni toèki navedenih zahtev glede 
energetske uèinkovitosti in varstva okolja. Vsa ostala motorna vozila, 
katerih prvenstvena namembnost je druga, se za potrebe 
uveljavljanja olajšave za investiranje štejejo za opremo. 

Za vsebinsko presojo upravièenosti do olajšave, glede opredelitve 
motornega vozila in pretežnega namena uporabe (prevoz potnikov, oseb, 
drugi nameni) se smiselno upošteva zakon, ki ureja varnost cestnega 
prometa in predpisi, ki so vezani na izvajanje tega zakona.

Upoštevaje zgoraj navedeno se olajšava lahko uveljavlja tudi za:

1. nakup delovnih strojev in delovnih vozil, traktorjev, motokultivatorjev 
in drugih motornih vozil, katerih prvenstveni namen ni prevoz potnikov 
in tovora po cesti, 
2. nakup prevoznih sredstev, ki niso namenjena za prevoz po cesti (npr. 
vodna in zraèna plovila), 
3. za vsa druga motorna vozila, ki prvenstveno niso namenjena za prevoz 
tovora in potnikov po cesti. 

Vleèno vozilo se obravnava kot motorno vozilo, prvenstveno namenjeno 
za prevoz tovora po cesti, saj je namenjeno vleèenju priklopnega vozila in 
s tem tovora. Zato se olajšava za nakup vleènega vozila lahko uveljavlja, 
èe posamezno vleèno vozilo ustreza doloèenim emisijskim zahtevam za 
tovorna motorna vozila (EURO VI oziroma EURO V prehodnem 
obdobju do vkljuèno leta 2010).

Zavezanci, ki so upravièeni do uveljavljanja investicijske olajšave lahko, 
na podlagi doloèbe 54. èlena Zakona o davènem postopku – ZDavP-2 
(Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS in 125/08), popravijo že 
oddane obraèune davka od dohodkov pravnih oseb in obraèune 
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Vir: www.ozs.si

ZDRAVSTVENI CENTER MORJE d.o.o. Koper

Ljubljanska c. 6/a, 6000 Koper
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INFORMACIJE

PODPISANA POGODBA O SODELOVANJU 
MED JAPTI IN SLOVENSKIM POSLOVNIM 

KLUBOM V BEOGRADU

Na današnji poslovno-investicijski konferenci, ki je potekala v okviru 
uradnega obiska podpredsednika Vlade Republike Srbije in 
ministra za gospodarstvo in regionalni razvoj mag. Mlaðana Dinkiæa 
v Sloveniji, sta Igor Plestenjak, v. d. direktorja Javne agencije RS za 
podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in Dmitar Polovina, 
podpredsednik Slovenskega poslovnega kluba v Beogradu podpisala 
pogodbo o medsebojnem sodelovanju v letu 2009. 

JAPTI je v letu 2008 izvedel pilotski projekt sodelovanja s slovenskimi 
poslovnimi klubi v tujini. Rezultati projekta so pokazali, da so slovenski 
poslovni klubi v tujini dragocen vir informacij za vsa slovenska podjetja, 
ki se želijo uveljaviti na doloèenem tujem trgu. Poslovni klubi, ki so jih v 
preteklosti ustanovili slovenski gospodarstveniki v tujini, pomagajo 
slovenskim podjetjem, predvsem malim in srednjim, z informacijami in 
izkušnjami, ki jih imajo ter pri vzpostavitvi stikov s podjetji, ki delujejo v 
državi poslovnega kluba. 

»Na naši agenciji prièakujemo, da bodo slovenski poslovni klubi tudi v 
letošnjem letu predstavljali pomemben èlen v verigi institucionalne 
podpore internacionalizaciji slovenskih podjetij. Prav s pomoèjo 
slovenskih poslovnih klubov v tujini in njihovih aktivnosti lahko JAPTI 
slovenskim podjetjem olajša vstop na tuja tržišèa,« je pri tem poudaril 
Igor Plestenjak, v. d. direktorja JAPTI. 

Z vsebinsko in finanèno pomoèjo JAPTI slovenski poslovni klubi 
postajajo bolj prepoznavni, bolj aktivni in pridobivajo na svojem pomenu 
v državi sprejemnici. Z aktivnejšo vlogo poslovnih klubov se veèa tudi 
prepoznavnost Slovenije oziroma pomen slovenskih podjetij na tujih 
trgih. Letos JAPTI sodeluje z 11 slovenskimi poslovnimi klubi v tujini, in 
sicer: Slovenska gospodarska zveza v Celovcu (Avstrija), Udruženje 
Slovenaèki poslovni klub Sarajevo (BIH), Bolgarska slovenska 
trgovinska in industrijska zbornica v Sofiji (Bolgarija), Slovensko 
deželno gospodarsko združenje v Trstu (Italija), Triglav - Karpati 
slovenski romunski poslovni klub  v Bukarešti (Romunija), Slovensko-
makedonski poslovni klub v Skopju (Makedonija), Slovensko-bavarski 
gospodarski klub v Münchnu (Nemèija), Slovenaèki poslovni klub v 
Beogradu (Srbija), Slovensko-ukrajinsko poslovno združenje v Kijevu 
(Ukrajina), Angleško-slovenski poslovni klub v Londonu (Velika 
Britanija) in Fundacija SLO 4 YOU v New Yorku (ZDA). 

Slovenski poslovni klub v Beogradu predstavlja civilno iniciativo 
lokalnih gospodarstvenikov, ki so kakorkoli povezani s slovenskim 
gospodarstvom. Deluje že sedmo leto in v tem trenutku združuje 155 
èlanov. Namen kluba je promocija gospodarskega sodelovanja in 
povezovanja, informiranje gospodarstvenikov o poslovnem okolju, 
predvsem pa mesto ustvarjanja novih poslovnih iniciativ. 

Vir: www.japti.si

PRENOS DEJAVNOSTI IN OBRAÈUN DMV 
 
Pojasnilo DURS, št. 4212-33/2009, 26. 5. 2009

Davèni zavezanec sprašuje, ali gre v primeru prenosa lastništva 
rabljenega motornega vozila zaradi prenosa dejavnosti na novega 
zasebnika, ki je oseba iz prvega dednega reda, za promet z motornim 
vozilom, ki ni predmet obdavèitve z DMV po èetrtem odstavku 4. èlena 
ZDMV-UPB2. Davèni zavezanec meni, da gre po vsebini za podaritev 
(darilno pogodbo), ki je neodplaèni pravni posel in ni predmet DMV na 
podlagi 4. odstavka 4. èlena ZDMV-UPB2.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:
Prenos motornega vozila, za katerega je obvezna registracija, v okviru 
prenosa dejavnosti s samostojnega podjetnika na osebo iz prvega dednega 
reda, je predmet obdavèitve z DMV. 

Na podlagi doloèbe drugega odstavka 3. èlena Zakona o davku na 
motorna vozila – ZDMV-UPB2 (Uradni list RS, št. 72/06) se davek DMV 
plaèuje tudi od prometa rabljenih motornih vozil iz prvega odstavka tega 
èlena in drugih rabljenih cestnih motornih vozil, razen za traktorje, za 
katera je obvezna registracija, èe od njihovega prometa ni bil obraèunan 
davek na dodano vrednost. 

Zavezanec za davek iz drugega odstavka 3. èlena ZDMV-UPB2 je v 
skladu s èetrtim odstavkom 4. èlena tega zakona kupec ali oseba, ki 
brezplaèno (razen èe gre za prvi dedni red) ali na podlagi zamenjave 
pridobi motorno vozilo, za katero je obvezna registracija. Temu kriteriju 
tako ustreza pridobitev motornega vozila na podlagi dokumenta o 
brezplaènem prenosu motornega vozila v obliki darila (oziroma 
dedišèine), ne nanaša pa se na pridobitev motornega vozila v postopku 
prenosa dejavnosti s samostojnega podjetnika na osebo iz prvega dednega 
reda na podlagi drugih pogodb (na primer Pogodbe o neodplaènem 
prenosu sredstev in obveznosti podjetja). V primeru prenosa motornih 
vozil na podlagi pogodbe o prenosu dejavnosti, po vsebini namreè ne gre 
za takšno vrsto pravnega posla, za katerega se uporabljajo doloèbe iz 
Zakona o dedovanju, ki opredeljuje pojem prvega dednega reda. Zato v 
tem primeru tudi ni mogoèe uporabiti izjeme od obdavèitve z DMV iz 
èetrtega odstavka 4. èlena ZDMV-UPB2. 
 
Vir: www.durs.gov.si

PRENOS NEPREMIÈNINE IZ 
GOSPODINJSTVA V PODJETJE 

SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

Vložitev nepremiènine v s.p. se šteje za obdavèljivo odsvojitev kapitala 
po doloèbi 94. èlena Zakona o dohodnini, razen v primeru, èe se prenese v 
podjetje s.p. z namenom opravljanja dejavnosti (podjetnik jo izkaže med 
osnovnimi sredstvi) in je bila pridobljena oziroma zgrajena pred 
zaèetkom opravljanja dejavnosti. Davèna obravnava prenosov sredstev 
med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom je doloèena v 50. 
èlenu Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 
78/08, 125/08 in 20/09). Doloèeno je, da se stvarno premoženje, 
preneseno iz gospodinjstva v podjetje, šteje za prihodek na naèin, kot je 
doloèeno v raèunovodskih standardih za brezplaèno pridobljena sredstva. 
Navedeno pomeni, da se pri prenosu stvarnega premoženja iz 
gospodinjstva v podjetje zavezanca, za znesek izkazane vrednosti 
stvarnega premoženja, oblikujejo dolgoroène pasivne èasovne 
razmejitve. Èe se od stvarnega premoženja obraèunava amortizacija (za 
zemljišèa se obièajno amortizacija ne obraèunava), se za stroške 
amortizacije (postopoma v dobi koristnosti) zmanjšujejo dolgoroène 
pasivne èasovne razmejitve v dobro poslovnih prihodkov. V drugem 
stavku drugega odstavka 50. èlena ZDoh-2 pa je doloèena izjema pri 
obravnavi prenosov stvarnega premoženja iz gospodinjstva v podjetje 
zavezanca. Doloèeno je, da se za prihodek ne šteje stvarno premoženje, 
preneseno iz gospodinjstva v podjetje ob zaèetku opravljanja dejavnosti 
ali po zaèetku opravljanja dejavnosti, èe je bilo to stvarno premoženje 
pridobljeno oziroma zgrajeno pred zaèetkom opravljanja dejavnosti.

Vir: Moj spletni priroènik 25

PREVERITE SVOJE PODJETNIŠKE 
SPOSOBNOSTI

Gea College na svojih spletnih straneh vabi podjetne, da preverijo 
svoje podjetniške sposobnosti prek odliènega vprašalnika.

Gea College vsako leto izvaja test podjetniških sposobnosti v 
sodelovanju s srednjimi šolami dijakov višjih letnikov. Dijaki 
izpolnijo anketo, ki jih potem raèunalniško obdelajo. Anketa je bila 
izvedena že veèkrat. Z rezultati ankete na Gei spremljajo razvoj 
podjetniške miselnosti med mladimi, hkrati pa jih opozarjajo na 
možnost podjetniške kariere. Število šol, ki sodelujejo se vsako leta 
veèa. 

Rezultati ankete kažejo na precejšen podjetniški potencial, ki ga je 
potrebno še razvijati. Na testu se lahko preizkusite tudi vi, prek 
naslednje povezave. 

Vir: www.imamidejo.si
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ZAPOSLOVANJE IN DELO TUJCEV

Omejitve pri zaposlovanju in delu tujcev 
V Uradnem listu RS št. 44/2009 z dne 12.6.2009 je objavljena Uredba o 
omejitvah zaposlovanja in dela tujcev. ki stopi v veljavo naslednji dan po 
objavi, to je z 13.6.2009 (in se torej uporablja za vloge, vložene od 
vkljuèno 13.6.2009 dalje) 
http://www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ur/u2009044.pdf.

Vsebina uredbe:
1. Prepoved sezonskega zaposlovanja 
Z novo uredbo je prepovedano sezonsko dela (gradbeništvo, turizem), 
razen v kmetijstvu in gozdarstvu.  

2. Prepoved izdajanja novih dovoljenj za delo za zastopnike mikro in 
majhnih podjetij in zastopnike podružnic 
Prepovedano je izdajanje novih delovnih dovoljenj za zastopnike in 
veèinske lastnike mikro in majhnih gospodarskih družb, tujcem s 
prebivališèem na obmoèju Kosova, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v 
Sloveniji. Prepoved velja tudi za podružnice, registrirane v Sloveniji, 
slovenskih in tujih podjetij.
 
3. Prepoved izdaje dovoljenj za zaposlitev po podjetjih 
Prepovedana je izdaja novih dovoljenj za zaposlitev delodajalcem, ki 
tujcev, za katere so že dobili dovoljenja za zaposlitev, v 4 mesecih niso 
zaposlili.

4. Prepoved zaposlovanja iz doloèenih regionalnih podroèij 
Neizkorišèeni del kvote dovoljenj za zaposlitev se bo razporedil v višini 
95 % na tujce s prebivališèem na obmoèju držav bivše Jugoslavije razen 
Kosova, za vse ostale tujce s prebivališèem v drugih tretjih državah 
vkljuèno s Kosovim pa v višini 5 % neizkorišèenega dela dovoljenj za 
zaposlitev. 

5. Prepoved izdaje dovoljenj za zaposlitev po poklicih 
Zaposlitve za poklice iz zabavnega in artistiènega programa v noènih 
lokalih bodo omejene na tujce/tujke s prebivališèem na obmoèju držav, ki 
za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebujejo vizum, ter za tujce/tujke s 
prebivališèem na obmoèju držav, ki imajo z Evropsko unijo sklenjen 
sporazum o vizumskih olajšavah. Poleg tega je predlagano, da se program 
lahko izvaja le na eni lokaciji, ki jo delodajalec doloèi ob vlogi za izdajo 
dovoljenja za zaposlitev. 

6.  Izdaja dovoljenj za zaposlitev za visokokvalificirane delavce 
V primeru, da bo kvota dovoljenj za zaposlitev (11.000 delovnih 
dovoljenj) izkorišèena, se za tako imenovane “visoko kvalificirane 
zaposlitve” nerazporejeni del kvote (iz Uredbe o kvotah) v višini 1.000 
delovnih dovoljenj razporedi za ta namen, ne glede na to, iz katere države 
tujec prihaja. Tujec bo moral izkazati najmanj višješolsko izobrazbo, 
delodajalec pa mu bo moral izplaèevati plaèo najmanj v višini 2,5 
minimalnih plaè.

Vir: www.ess.gov.si

PRISPEVKI ZA DOPOLNILNO DEJAVNOST

Koliko znašajo prispevki za samostojne podjetnike, ki opravljajo 
dopolnilno dejavnost?

S februarjem 2009 so se za posameznike s statusom samostojnega 
podjetnika zgodile pomembne spremembe. Z omenjenim mesecem je 
namreè ZZZS zaèel razlikovati posameznike z dopolnilno dejavnostjo 
(pogovorno s "popoldanskim" s.p.) na tiste, ki so zaposleni za poln 
delovni èas na eni strani, ter študente, tiste, ki so zaposleni za manj kot 40 
ur tedensko, ter upokojence na drugi strani. Za drugo skupino so se 
prispevki precej poveèali. Do sprememb je prišlo zato, ker je ZZZS zaèel 
študentom, zaposlenim za manj kot polni delovni èas, ter upokojencem 
zaraèunavati višje prispevke za zdravstveno zavarovanje.

Poglejmo si sestavo prispevkov za "popoldanski" s.p. za drugo skupino v 
aprilu. Prispevke za to skupino sestavljajo: prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (29,33 evra), prispevki za zdravstveno 
zavarovanje (aprila so ti znašali 79,25 evra). Da bi dosegli zavarovanje 
enake kakovosti kot pred spremembo prispevkov, pa je treba plaèati tudi 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje (24,59 evra). Skupaj tako dobimo 
znesek 133,17 evra, kar pomeni štirikratno poveèanje glede na nekaj 
mesecev prej.

Dodatne informacije: Veè o prispevkih za samostojne podjetnike lahko 
preberete na spletni strani: http://mladipodjetnik.si/podjetniski-
koticek/ustanovitev-podjetja/popoldanski-s.p.

Vir: Natekoèem.si

UPOKOJENCI IN ODPRTJE PODJETJA

Posredujemo vam odgovor, ki smo ga dobili Zavoda za pokojninsko 
zavarovanje glede vprašanja; v katerem primeru lahko upokojenec 
odpre podjetje:

Po doloèbi 1. odstavka 157. èlena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, s spremembami in dopolnitvami - 
v nadaljevanju ZPIZ -1) pripada pokojnina uživalcu od prvega 
naslednjega dne po prenehanju zavarovanja.

Po doloèbi 33. èlena ZPIZ - 1 se obvezno zavarovanje samozaposlenih 
zavarovancev zaène z dnem vpisa v razvid samostojnih podjetnikov 
posameznikov ali v drug register, ki je predpisan za doloèeno dejavnost 
oziroma z dnem izdaje dovoljenja za opravljanje samostojne dejavnosti in 
se zakljuèi z dnem vrnitve ali odvzema takšnega dovoljenja ali z 
nastopom pravnomoènosti opravljanja dejavnosti.

Iz citiranih doloèb je torej jasno razvidno, da je pogoj za priznanje 
pravice do pokojnine izbris iz razvida samostojnih podjetnikov.

Nadalje pa je potrebno pojasniti, da se šteje, da samozaposleni ne opravlja 
samostojne dejavnosti kot edini ali glavni poklic, èe v obdobju zadnjih 
treh let, dobièek iz dejavnosti samozaposlenega - v katerem niso 
upoštevani obraèunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in 
poveèanje davène osnove, razen razlike v obrestih, skladno z zakonom, ki 
ureja dohodnino - dosežen v posameznem letu in ugotovljen na podlagi 
odloèbe davènega organa, ne presega letnega zneska minimalne plaèe 
v tem letu.

Nadalje se šteje, da samozaposleni oziroma kmet ne opravlja dejavnosti 
kot edini ali glavni poklic, èe je izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine 
in starost 63 let (moški) oziroma 56 let in 4 mesece (ženska) in:

• ne opravlja dejavnosti z osebnim delom, ker ima zaposlenega vsaj enega 
delavca za opravljanje te dejavnosti ali

• je do uveljavitve pravice do pokojnine opravljal isto dejavnost v enakem 
obsegu , vendar je bil zavarovan na podlagi delovnega razmerja.

Vir: Natekoèem.si

POSOJILA ZA MALA PODJETJA

Podjetniški sklad (PS) je objavil javni razpis "Garancija sklada za 
banène kredite s subvencijo obrestne mere", ki bo mikro, malim in 
srednjim podjetjem (MSP) omogoèil najemanje posojil do 1,5 
milijona evrov. Njegov namen je spodbujanje podjetij za izvedbo 
operacij, ki omogoèajo konkurenèno uveljavljanje na trgu, izboljšanje 
tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja 
obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Garancija pomeni 
poveèano možnost, da pridobijo posojila tista podjetja, ki nimajo 
zadostnih jamstev za zavarovanje banènega posojila, ali podjetja, ki 
želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus, so 
sporoèili s sklada.

Na razpis MSP se lahko prijavijo do 10. julija, 10. septembra, 10. 
novembra ali 10. decembra. Slovenski podjetniški sklad je sicer 15. 
maja odobril dodatnih 50,6 milijona evrov za kreditiranje MSP.

Vir: Moj spletni priroènik 26



Kaj mora podjetje kot prodajalec vrniti potrošniku, ki po nakupu v 
spletni trgovini v skladu s pravico po 43.è èlenu Zakona o varstvu 
potrošnikov odstopi od pogodbe in podjetju vrne prejeto blago? 
V skladu s prvim odstavkom 43.d èlena Zakona o varstvu potrošnikov 
(ZVPot) mora podjetje potrošniku, ki je izkoristil pravico do odstopa, 
vrniti vsa opravljena plaèila. V skladu s šestim odstavkom 43.è èlena pa 
je edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, 
lahko le neposreden strošek vraèila blaga. 

Glede na v prejšnjem odstavku zapisana zakonska doloèila mora torej 
podjetje, ki se je odloèilo izvajati prodajo blaga preko interneta in se je 
hkrati npr. odloèilo potrošnikom omogoèiti plaèilo po povzetju s 
posredovanjem Pošte Slovenije, potrošniku, ki izkoristi pravico do 
odstopa od pogodbe, vrniti tudi vsa opravljena plaèila, povezana z 
nakupom - ne zgolj kupnine in stroškov pakiranja in pošiljanja, ki jih je 
potrošnik plaèal podjetju, ampak tudi strošek oziroma provizijo, ki je 
bila zaradi plaèila preko povzetja plaèana Pošti Slovenije. 

Smo lovsko društvo. V statutu društva imamo navedeno, da lahko 
opravljamo pridobitno dejavnost, kot so prirejanje lovskih 
prireditev in lovskih veselic. Ali lahko v poletnih mesecih 
pripravimo osmico, na kateri bi prodajali svoje izdelke, kot so jedi iz 
divjadi?

Opravljanje gostinske dejavnosti je doloèeno v Zakonu o gostinstvu 
(ZGos), ki v 2. èlenu doloèa, da lahko gostinsko dejavnost opravljajo 
pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za 
opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko 
dejavnost doloèeno v svojem temeljnem aktu in èe izpolnjujejo z 
zakonom doloèene pogoje. Gostinsko dejavnost lahko v obsegu, ki ga 
doloèa zakon, opravljajo kot sobodajalci in kmetje tudi fiziène osebe, èe 
izpolnjujejo pogoje, doloèene z zakonom. 

Gostinec mora za opravljanje gostinske dejavnosti, poleg ustrezne 
registracije, izpolnjevati tudi minimalne pogoje, ki so doloèeni v 
Pravilniku o minimalnih tehniènih pogojih in minimalnem obsegu 
storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. 

Pravilnik v 4. èlenu deli gostinske obrate na nastanitvene in 
prehrambene gostinske obrate, poleg teh pa lahko opravljajo gostinsko 
dejavnost tudi sobodajalci in turistiène kmetije. Kaj so turistiène kmetije 
in kakšne pogoje morajo izpolnjevati, je doloèeno v 55. in 58. èlenu 
pravilnika. Osmica, kot ena od oblik turistiène kmetije, je oblika strežbe 
in prodaje lastnega vina in drugih doma pridelanih alkoholnih in 
brezalkoholnih pijaè, usteklenièene vode ali mineralne vode, hladnih 
prigrizkov, domaèega kruha in domaèega peciva ter ene krajevno 
znaèilne jedi. Gostinske storitve se nudijo na kmetiji oziroma v vinski 
kleti. V osmici lahko prodajajo in strežejo jedi in pijaèo najveè dvakrat 
na leto do deset dni. 

Na osmicah lahko opravlja gostinsko dejavnost le kmet, ki na svoji 
kmetiji opravlja gostinsko dejavnost kot svojo dopolnilno dejavnost, ali 
pa na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, pod pogoji, ki jih 
glede obsega in pogojev opravljanja dejavnosti doloèajo predpisi, ki 
urejajo opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (to je Uredba o 
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
(Uradni list RS št. 61/2005), ki je bila sprejeta na podlagi Zakona o 
kmetijstvu), kot to doloèa 15. èlen ZGos. 

Iz zgoraj navedenih zakonskih doloèil torej izhaja, da lovsko društvo ne 
more opravljati gostinske dejavnosti v osmicah, saj društvo nima statusa 
kmeta, niti ne izpolnjuje pogojev iz 58. èlena pravilnika. 

Lahko pa društvo opravlja gostinsko dejavnost v nastanitvenih in 
prehrambenih gostinskih obratih iz prvega odstavka 4. èlena pravilnika, 
toèka A in B. Seveda ob pogoju, da ima gostinsko dejavnost doloèeno v 
svojem temeljnem aktu in èe izpolnjujete vse pogoje, doloèene v ZGos 
in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktih. 
Za objekt, v katerem društvo opravlja gostinsko dejavnost, mora biti 
pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev 
objektov, kot to doloèa 8. èlen ZGos. Uporabna dovoljenja nadzoruje 
pristojni gradbeni inšpekcijski organ.

Vir: www.ti.gov.si
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PRAVNA PISARNA

NAPOTKI V ZVEZI Z REGISTRACIJO 
ŽIVILSKIH OBRATOV 

 
NAMEN TEGA DOKUMENTA
Ta dokument je naslovljen na nosilce živilske dejavnosti, njegov namen je 
dati napotke v zvezi z zahtevami glede registracije živilskih obratov, 
opredeljenimi s pravili Skupnosti. 

OPOMBA: Dokument se stalno nadgrajuje ob upoštevanju izkušenj in 
informacij s strani nosilcev dejavnosti, Zdravstvenega inšpektorata RS (v 
nadaljevanju ZIRS)  in morebitnih drugih zainteresiranih. 
 
Od 1.1. 2006 se v državah èlanicah Evropskih skupnosti (ES) uporabljajo 
nova pravila glede higiene živil in uradnega nadzora, ki vkljuèujejo tudi 
zahteve glede registracije živilskih obratov. 

Nosilec živilske dejavnosti je dolžan posredovati ZIRS vlogo za 
registracijo obrata najmanj 15 dni pred prièetkom obratovanja obrata. 

IZJEME, PRI KATERIH REGISTRACIJA NI POTREBNA

Registracija ni potrebna pri naslednjih aktivnostih: 
• primarni proizvodnji za zasebno domaèo uporabo, 
• domaèi pripravi, ravnanju z živili ali njihovem skladišèenju za zasebno 
domaèo porabo, 
• priložnostnih aktivnostih kot so npr. šolske prireditve, predstavitve raznih 
društev, priložnostne prireditve v dobrodelne namene, ponudba osvežilnih 
napitkov pri frizerju ipd., katere ne izkazujejo stopnje organiziranosti, 
potrebne za živilsko dejavnost (bodisi stalno ali sezonsko), 
• dobavi majhnih kolièin primarnih proizvodov, ki jih dobavlja primarni 
proizvajalec neposredno konènemu potrošniku ali lokalnim 
maloprodajnim podjetjem, ki jih neposredno dobavljajo konènemu 
potrošniku. 

ŽIVILSKI OBRATI,  PRI KATERIH JE POTREBNA 
REGISTRACIJA PRI ZIRS

Nosilec živilske dejavnosti mora obrat registrirati pri ZIRS v primerih, èe 
opravlja katero koli od aktivnosti: 
• uvoza/izvoza živil neživalskega izvora in sestavljenih proizvodov/živil (v 
nadaljnjem besedilu: živila, ki niso živalskega izvora); kot pomoè pri 
opredelitvi živila glede izvora lahko nosilci dejavnosti uporabijo Napotke 
za nekatera kljuèna vprašanja v zvezi z uvoznimi zahtevami ter novimi 
pravili o higieni živil in uradnem nadzoru nad živili, toèka 4. 
• pred prodajo na drobno, kot je opredeljena v èlenu 3 (7) Uredbe 
178/2002/ES (v nadaljnjem besedilu: prodaja na drobno), kot so aktivnosti 
proizvodnje, predelave, izdelave, priprave, obdelave, pakiranja, 
skladišèenja, prevoza, distribucije, dajanja v promet živil, ki niso 
živalskega izvora, razen: 
-primarne proizvodnje (pridelava, reja ali gojenje primarnih proizvodov, 
vkljuèno z žetvijo, molžo in prirejo domaèih živali pred zakolom ter 
vkljuèuje tudi lov in ribolov ter pobiranje samoniklih proizvodov), 
- prve stopnje dajanja v promet lastnega primarnega proizvoda rastlinskega 
izvora s kmetijskega gospodarstva, 
• prodaje na drobno, ki pomeni rokovanje z živili in/ali predelavo živil in 
njihovo shranjevanje na kraju prodaje ali dostave konènemu potrošniku, pri 
èemer je konèni potrošnik zadnji porabnik živila, ki živila ne bo uporabil v 
okviru živilske dejavnosti in vkljuèuje: 
- distribucijske terminale, 
- preskrbo s pripravljeno hrano (catering), 
- tovarniške menze, 
- obrate javne prehrane v zavodih (npr. bolnišnice, šole, vrtci) 
- restavracije in druge podobne prehrambne storitvene dejavnosti, 
- trgovine, distribucijske centre supermarketov, 
- in maloprodajna mesta v trgovini na veliko. 
razen prodaje ali dostave konènemu potrošniku svežega neembaliranega 
mesa, surovih rib in drugih vodnih organizmov, ki niso predpakirani. 

Veè informacij: www.zi.gov.si
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IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE 
NEPREMIÈNIN 

S 1. 7. 2009 bo zaèel veljati nov obrazec "Napoved za odmero davka na 
promet nepremiènin", na podlagi Pravilnika o obrazcu za napoved za 
odmero davka na promet nepremiènin. Z uvedbo novega obrazca bo 
moral vsak davèni zavezanec ob vložitvi te napovedi poznati 
identifikacijsko oznako predmetne nepremiènine. 

Identifikacijske oznake so:

• za parcelo: šifra katastrske obèine in številka parcele;
• za stavbo: šifra katastrske obèine in številka stavbe;
• za del stavbe: šifra katastrske obèine, številka stavbe in številka dela 
stavbe. 

Geodetska uprava Republike Slovenije je objavila na svoji spletni strani

(http://www.gu.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/4971/5395/73d21e3
6a9/) 
zloženko Identifikacijske oznake nepremiènin, kjer je opisan osnovni 
namen identifikacijskih oznak nepremiènin ter na kakšen naèin se jih 
pridobi.

Vir: www.durs.gov.si

SAMOSTOJNI NOVINAR IN 
IDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV 

Pojasnilo DURS, št. 4230-142/2009-2, 21. 5. 2009

Davèni zavezanec navaja, da je kot novinar s prejemki na podlagi 
avtorske pogodbe presegel mejo 25.000 eurov. Na vprašanje v zvezi s tem 
odgovarjamo:

Ali se mora novinar, ki v odvisnem razmerju opravlja delo oziroma 
storitve, identificirati za namene DDV?

Novinar, ki opravlja delo v odvisnem razmerju, se ne šteje za zavezanca za 
DDV, zato se mu ni treba identificirati za namene DDV, èeprav njegov 
prejemek v zadnjih dvanajstih mesecih preseže znesek 25.000 eurov. 
Odvisnost oziroma neodvisnost razmerja za namene izvajanja ZDDV-1 je 
potrebno presojati glede na vsebino opravljene storitve v vsakem 
konkretnem primeru posebej na podlagi pogodbenih doloèil. Davèna 
uprava ne izdaja potrdil glede dokazovanja odvisnega razmerja med 
delodajalcem in delojemalcem.

V skladu s 5. èlenom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 
(Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) je davèni zavezanec vsaka oseba, ki 
kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na 
namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Pogoj, da se ekonomska 
dejavnost opravlja neodvisno, izkljuèuje zaposlene in druge osebe, ki jih 
na delodajalca vežejo pogodba o zaposlitvi ali kakršnekoli druge pravne 
vezi, ki glede nadzora in navodil v zvezi z delom, naèina opravljanja 
dela, plaèila za opravljeno delo in drugih odgovornosti delodajalca 
kažejo na odvisno razmerje med delodajalcem in delojemalcem.

Odvisnost oziroma neodvisnost razmerja za namene izvajanja ZDDV-1 je 
potrebno presojati glede na vsebino opravljene storitve v vsakem 
konkretnem primeru posebej. Ob tej presoji se lahko smiselno uporabijo 
kriteriji iz druge toèke tretjega odstavka 35. èlena Zakona o dohodnini – 
ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08) s pomoèjo katerih se 
doloèi, ali posamezna fizièna oseba nastopa v odvisnem ali neodvisnem 
razmerju pri opravljanju dela ali storitev. ZDoh-2 kriterije za presojo 
odvisnosti pogodbenega razmerja doloèa v 2. toèki tretjega odstavka 35. 
èlena. 

Za odvisno pogodbeno razmerje se šteje razmerje, ki glede nadzora in 
navodil v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, naèina opravljanja dela ali 
storitev, plaèila za opravljeno delo ali storitev, zagotavljanja sredstev in 
pogojev za opravljanje dela ali storitev in drugih pravic ter odgovornosti 
fiziène osebe in delodajalca, kaže na odvisno pogodbeno razmerje med 
delodajalcem in fizièno osebo. 

Davèna uprava RS ne izdaja potrdil glede dokazovanja odvisnega 
pogodbenega razmerja z delodajalcem.

Davèna uprava RS je glede obravnave prejemkov samostojnih novinarjev 
z vidika DDV že izdala obširno pojasnilo, ki ga lahko najdete na spletnem 
naslovu:

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_
vrednost_pojasnila/
davcna_osnova/obdavcljivi_dohodek_in_identifikacija_za_namene_ddv/ .

Vir: www.dur.gov.si

OBRAÈUN DDV PRI PREJEMNIKU 
STORITVE, ÈE RAÈUN ZA AVTORSKI 
HONORAR, KI SE OBRAVNAVA KOT 

OBDAVÈLJIV PROMET, IZDA TUJA FIZIÈNA 
OSEBA

Pojasnilo DURS, št. 4230-137/2009-2, 11. 6. 2009 

Na vprašanje glede avtorskih honorarjev tujih fiziènih oseb – tujih 
rezidentov, doseženih v Sloveniji, ki imajo po Zakonu o dohodnini naravo 
dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, za namene DDV pa se 
obravnavajo kot obdavèljivi promet, odgovarjamo: 

Ali mora davèni zavezanec, identificiran za namene DDV, obraèunati 
DDV kot prejemnik storitve, èe raèun za avtorski honorar, ki se 
obravnava kot obdavèljiv promet, izda tuja fizièna oseba? 

V opisanem primeru davèni zavezanec ni dolžan plaèati DDV kot 
prejemnik storitve. 

V skladu s toèko a) prvega odstavka 29. èlena Zakona o davku na dodano 
vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07 in 33/09) je kraj 
opravljanja storitev prenosa in odstopa avtorskih pravic, patentov, licenc, 
blagovnih znamk in podobnih pravic kraj, kjer ima naroènik sedež svoje 
dejavnosti ali ima stalno poslovno enoto, za katero je storitev opravljena, 
oziroma èe takega kraja ni, kraj, kjer ima stalno prebivališèe ali obièajno 
prebiva, èe se storitve opravijo za naroènika s sedežem zunaj Skupnosti 
ali za davènega zavezanca s sedežem v drugi državi èlanici, je kraj 
opravljanja storitev. 

Kot navaja, tuja fizièna oseba davènemu zavezancu v Sloveniji zaraèuna 
avtorski honorar, ki se za namene DDV obravnava kot samostojno 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet obdavèitve z DDV. 

Na podlagi tretje toèke prvega odstavka 76. èlena ZDDV-1 mora DDV 
plaèati vsak davèni zavezanec, kateremu je opravljena storitev iz 29. 
èlena tega zakona, èe to storitev opravi davèni zavezanec, ki nima sedeža 
v Sloveniji. 

V opisanem primeru davèni zavezanec ni dolžan plaèati DDV kot 
prejemnik storitve. Navedeno stališèe je, kot že sami ugotavljate, davèna 
uprava zavzela že v pojasnilu št. 4230-413/2006, z dne 12. 12. 2006. 

Vir: www.durs.gov.si

SAMOSTOJNI NOVINAR IN 
IDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV 

Pojasnilo DURS, št. 4230-142/2009-2, 21. 5. 2009

Davèni zavezanec navaja, da je kot novinar s prejemki na podlagi 
avtorske pogodbe presegel mejo 25.000 eurov. Na vprašanje v zvezi s tem 
odgovarjamo:

Ali se mora novinar, ki v odvisnem razmerju opravlja delo oziroma 
storitve, identificirati za namene DDV?

Novinar, ki opravlja delo v odvisnem razmerju, se ne šteje za zavezanca za 
DDV, zato se mu ni treba identificirati za namene DDV, èeprav njegov 
prejemek v zadnjih dvanajstih mesecih preseže znesek 25.000 eurov. 
Odvisnost oziroma neodvisnost razmerja za namene izvajanja ZDDV-1 je 
potrebno presojati glede na vsebino opravljene storitve v vsakem 
konkretnem primeru posebej na podlagi pogodbenih doloèil. Davèna 
uprava ne izdaja potrdil glede dokazovanja odvisnega razmerja med 
delodajalcem in delojemalcem.

V skladu s 5. èlenom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 
(Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) je davèni zavezanec vsaka oseba, ki 
kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na 
namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Pogoj, da se ekonomska 
dejavnost opravlja neodvisno, izkljuèuje zaposlene in druge osebe, ki jih 
na delodajalca vežejo pogodba o zaposlitvi ali kakršnekoli druge pravne 
vezi, ki glede nadzora in navodil v zvezi z delom, naèina opravljanja 
dela, plaèila za opravljeno delo in drugih odgovornosti delodajalca 
kažejo na odvisno razmerje med delodajalcem in delojemalcem.

Odvisnost oziroma neodvisnost razmerja za namene izvajanja ZDDV-1 je 
potrebno presojati glede na vsebino opravljene storitve v vsakem 
konkretnem primeru posebej. Ob tej presoji se lahko smiselno uporabijo 
kriteriji iz druge toèke tretjega odstavka 35. èlena Zakona o dohodnini – 
ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08) s pomoèjo katerih se 
doloèi, ali posamezna fizièna oseba nastopa v odvisnem ali neodvisnem 
razmerju pri opravljanju dela ali storitev. ZDoh-2 kriterije za presojo 
odvisnosti pogodbenega razmerja doloèa v 2. toèki tretjega odstavka 35. 
èlena. 

Za odvisno pogodbeno razmerje se šteje razmerje, ki glede nadzora in 
navodil v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, naèina opravljanja dela ali 
storitev, plaèila za opravljeno delo ali storitev, zagotavljanja sredstev in 
pogojev za opravljanje dela ali storitev in drugih pravic ter odgovornosti 
fiziène osebe in delodajalca, kaže na odvisno pogodbeno razmerje med 
delodajalcem in fizièno osebo. 

Davèna uprava RS ne izdaja potrdil glede dokazovanja odvisnega 
pogodbenega razmerja z delodajalcem.

Davèna uprava RS je glede obravnave prejemkov samostojnih novinarjev 
z vidika DDV že izdala obširno pojasnilo, ki ga lahko najdete na spletnem 
naslovu:

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_
vrednost_pojasnila/
davcna_osnova/obdavcljivi_dohodek_in_identifikacija_za_namene_ddv/ .

Vir: www.dur.gov.si

obišèite nas:

http://www.zdrav-podjetnik.net
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RAZPISI

SNOVALEC 2009 - PROMOCIJA IN 40.000 EUR 
ZA NAJBOLJŠE TURISTIÈNE IDEJE

Raziskujete priložnosti za uresnièitev novega, drugaènega turistiènega 
projekta? Potrebujete promocijo? Potrebujete del sredstev za uresnièitev 
vaše ideje? Želite novo idejo uresnièiti ali le predlagati njeno uresnièitev? 
Èaka vas Snovalec 2009 - nova energija za slovenski turizem.

Projekt Banka turistiènih priložnosti Slovenije (BTPS), ki ga Slovenska 
turistièna organizacija izvaja s fakulteto UP FTŠ Turistico iz Portoroža in 
Direktoratom za turizem, je 27.5.2009 v Madridu prejel nagrado Svetovne 
turistiène organizacije za inovativne dosežke na podroèju turizma. Da BTPS 
kljub nagradi ne miruje, dokazuje najnovejši razpis Snovalec 2009, ki se pri 
spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti v slovenskem turizmu pridružuje 
razpisu Sejalec (obstojeèi razpis STO, ki nagrajuje uspešno uresnièene 
novosti - inovacije v turizmu).

Snovalec spodbuja promocijo in uresnièitev novih idej - invencij v 
turizmu, ki bodo z uresnièitvijo v prihodnosti postale inovacije, zrele za 
kandidiranje na razpisu Sejalec. Nagrajenci, 'snovalci', bodo skupaj z 
nagrajenimi 'sejalci' slovesno razglašeni na letnem forumu Slovenske 
turistiène organizacije (STO). Potek izbire snovalcev koordinira Banka 
turistiènih priložnosti Slovenije, kjer je Snovalec 2009 objavljen kot 
energijski polog v obliki nagradnega razpisa s predvidenim skladom 40.000 
EUR, ki jih za še bolj inovativen razvoj slovenskega turizma prispeva 
Ministrstvo za gospodarstvo - Direktorat za turizem v sodelovanju s 
Slovensko turistièno organizacijo.

Snovalec spodbuja dve vrsti motorjev slovenskega turistiènega razvoja. 
Uresnièevalci invencij so avtorji, ki nameravajo prijavljeno idejo uresnièiti 
in želijo zanjo prejeti: priznanje, da so na pravi poti, promocijsko in 
strokovno podporo ter del finanènih sredstev potrebnih za uresnièevanje. 
Predlagatelji invencij pa so avtorji, ki prijavljene ideje ne nameravajo 
uresnièiti, želijo pa opozoriti na kakovostno naèrtovano novost ali 
izboljšavo, ki so jo strokovno obdelali v raziskovalni, seminarski, diplomski, 
magistrski, projektni nalogi…

Veè informacij najdete na spletnem naslovu: www.BTPS.si.

Vir: Natekoèem.si

SID BANKA RAZPISUJE NAGRADE ZA 
ŠTUDIJSKA DELA

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana razpisuje 
nagrade za študijska dela (seminarske in diplomske naloge, raziskave, 
magistrske naloge in doktorske disertacije) študentov ekonomskih, 
pravnih in drugih fakultet, s podroèja zavarovanja in financiranja 
mednarodnega gospodarskega sodelovanja, razvojnega ali 
investicijskega financiranja ali uradne razvojne pomoèi.

Razpis velja za nova dela, dokonèana v èasu od 1.1.2009 do 
31.3.2010.

Nagrade bodo v obliki ponujenega odkupa materialnih avtorskih 
pravic in sicer od 250 do 900 EUR za magistrske in specialistiène 
naloge ter doktorske disertacije, od 200 do 700 EUR za diplomske 
naloge ter 150 do 500 EUR za ostala dela.

Rok: Rok za oddajo del je 31.3.2010.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo v besedilu 
razpisa.

Vir: Natekoèem.si

RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA: 
NEODVISNI STROKOVNJAKI ZA 
PROGRAM VARNEJŠI INTERNET 

(2009–2013)

Opis
Komisija poziva posameznike, ki bi želeli zagotavljati strokovno 
pomoè v zvezi s programom Varnejši internet, da pošljejo vlogo ( 3 ). 
Komisija bo sestavila seznam strokovnjakov, ki izpolnjujejo spodaj 
navedena merila.

Cilj programa Varnejši internet je spodbujati varnejšo uporabo 
interneta in drugih komunikacijskih tehnologij, zlasti za otroke, ter boj 
proti nezakoniti vsebini in škodljivemu vedenju na spletu.

Dodatne informacije o programu so na voljo na spletni strani 
programa: http://ec.europa.eu/saferinternet

Naloge
Naloge vkljuèujejo pomoè Komisiji pri ocenjevanju predlogov, 
predloženih kot odgovor na razpise za zbiranje predlogov, ter 
pregledovanju posameznih projektov programa Varnejši internet in 
starejših projektov, ki so bili financirani iz programa Varnejši internet 
plus ( 4 ).

Merila za vkljuèitev na seznam in oddaja vlog
Vse vloge morajo biti v skladu s podrobnimi zahtevami in pogoji, ki 
so na voljo na zgoraj navedeni internetni strani Komisije v angleškem 
jeziku.
Te vkljuèujejo zahteve v zvezi z državljanstvom, usposobljenostjo, 
izkušnjami in znanjem jezika.

Oddaja vlog
Vloge je treba oddati prek spletnega strokovnega orodja za 
r e g i s t r a c i j o ,  k i  j e  n a  v o l j o  n a  s p l e t n i  s t r a n i :  
http://ec.europa.eu/saferinternet

Datum veljavnosti seznama, oblikovanega na podlagi razpisa za 
prijavo interesa
Seznam strokovnjakov bo veljaven do 31. decembra 2013. Vsaka 
zainteresirana oseba lahko odda vlogo kadar koli v obdobju 
veljavnosti seznama, razen v zadnjih treh mesecih navedenega 
obdobja.

Vir: www.imamidejo.si

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROJEKTOV S PROGRAMSKEGA PODROÈJA 

LIFE+ 09

Objavljeno: Uradni list RS, št. 46, Datum: 19.06.2009, Stran: 1603
Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Predmet razpisa: Sofinanciranje projektov s programskega podroèja 
»LIFE+ 09«. Ministrstvo za okolje in prostor obvešèa vse pravne osebe, da 
lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa 
LIFE+, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odloèitvi Evropske komisije o 
sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.

Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo le projekte, ki jih bo potrdila 
Evropska komisija in zanje s projektnim prijaviteljem sklenila tudi pogodbo.

Ministrstvo bo financiralo le tiste akcije posameznega projekta, ki se bodo 
odvijale na ozemlju Republike Slovenije in ki jih bodo izvajali izvajalci s 
sedežem v Republiki Sloveniji.  

Rok za oddajo vlog: 15.09.2009

Razpisna dokumentacija: na spletnih straneh: 
http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm

Dodatne informacije: kontaktna oseba za LIFE + na Ministrstvu za okolje 
in prostor je mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 309-45-56 (309-45-76), ali e-
mail: julijana.lebez-lozej@gov.si.
 
Vir: www.gzs.si
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SEZONSKE RAZPRODAJE

PRAVILA PRI SEZONSKIH RAZPRODAJAH 
TEKSTILNEGA BLAGA IN OBUTVE

Poletna sezonska razprodaja tekstilnega blaga in obutve 09
Poletna sezonska razprodaja se zaène 13. Julija 2009

Na kaj morajo biti trgovci pozorni pri izvajanju poletnih sezonskih 
razprodaj?
V primeru, da se trgovec odloèi izvajati poletno sezonsko razprodajo 
tekstilnega blaga in obutve z zaèetkom 13. julija 2009, mora upoštevati 
28. èlen Zakona o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/98, s 
spremembami- v nadaljevanju ZVPot) in Pravila Trgovinske zbornice 
Slovenije pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve (dodatna 
pojasnila ter celotno besedilo pravil si lahko ogledate na spletu: 
www.tzslo.si).   

V skladu s 28. èlenom ZVPot, mora podjetje, ki izvaja razprodajo, 
razprodajo objaviti na krajevno obièajen naèin. Objava o uvedbi 
razprodaje mora vsebovati podatke o vrsti blaga, odstotku znižanja in 
obdobje trajanja razprodaje. Blago, ki je na razprodaji, mora biti 
oznaèeno s ceno pred znižanjem in z znižano ceno. Èe je odstotek 
znižanja objavljen v razponu (torej od - % do -%), mora najvišji odstotek 
znižanja zajemati najmanj 1 vrednosti blaga, ki je na razprodaji. 

Èe se trgovec ne odloèi za izvajanje sezonske razprodaje, lahko tudi v 
èasu sezonske razprodaje oziroma pred njo neovirano izvaja druge 
procese, ki so povezani s pospeševanjem prodaje ( akcije, ugodno, 
popusti,…..). Pri navedenih oblikah pospeševanja prodaje, ni potrebno 
upoštevati 28. èlena ZVPot. Vendar pa je še vedno potrebno upoštevati 
ostale doloèbe ZVPot ter Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi 
poslovnimi praksami, ki se predvsem nanašajo na zavajajoèe oglaševanje 
in se uporabljajo ne glede na obliko prodaje. 

Menjava blaga, kupljenega na razprodaji
Ker v èasu izvajanja razprodaj s strani èlanov prejmemo veliko vprašanj 
glede menjave blaga v èasu razprodaje, navajamo tudi sledeèe pojasnilo.

Razlikovati je potrebno pravice potrošnika pri uveljavljanju stvarne 
napake na izdelku ter zahtevami potrošnika pri zamenjavi oziroma 
vraèilu izdelka, ki potrošniku ni všeè ali si je premislil, pa z blago oziroma 
izdelek nima nikakršne stvarne napake. Pravic potrošnikov iz naslova 
stvarne napake ni mogoèe omejevati in seveda veljajo tudi v èasu 
izvajanja razprodaj oziroma pri blagu, ki je bilo kupljeno v èasu 
razprodaje. Primeri, ko pa si je potrošnik premislil in želi vrniti izdelek, ki 
nima napake (razlog za vrnitev je subjektivne narave, npr. potrošnik si je 
premislil), pa zakonsko niso posebej urejeni (izjema so pogodbe, ki so 
sklenjene na daljavo in pogodbe, sklenjene izven poslovnih prostorov), 
zato so stvar poslovne odloèitve posameznega trgovca in so stvar tudi 
njegovega konkurenènega pristopa do potrošnikov. Torej kot trgovec se 
lahko odloèite ali boste blago vzeli nazaj ali ne.

»Na podlagi èlenov 3.2 in 5.3.1. Statuta Trgovinske zbornice 
Slovenije z dne 17. 11. 2006, je Upravni odbor Trgovinske zbornice 

Slovenije, na svoji seji dne 7.11.2008 sprejel

PRAVILA PRI SEZONSKIH RAZPRODAJAH 
TEKSTILNEGA BLAGA IN OBUTVE

1. èlen
Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve (v 
nadaljevanju: Pravila) doloèajo zaèetek in izvedbo sezonskih razprodaj 
tekstilnega blaga in obutve.

2. èlen
Definicije, ki veljajo za ta Pravila:
• trgovec: pravna ali fizièna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v 
trgovini na drobno;
• prodajalna: prostor, kjer se trguje na drobno, internetna prodajalna, 
prodaja blaga zunaj prodajaln;
• tekstilno blago: izdelki, ki so navedeni v Prilogi I;
• obutev: izdelki, ki so navedeni v Prilogi II.

3. èlen
Zimsko sezonsko razprodajo tekstilnega blaga in obutve trgovec ne sme 
zaèeti prej kot prvi delovni ponedeljek v mesecu januarju.

POJASNILA TRŽNEGA INŠPEKTORATA 
GLEDE IZVAJANJA RAZPRODAJ

• Zakon o varstvu potrošnikov doloèa, da mora podjetje razprodajo 
objaviti na krajevno obièajen naèin, objava o uvedbi razprodaje pa 
mora med drugim vsebovati podatek o vrsti blaga.

• Izvajamo sezonsko razprodajo in že po datumu zaèetka razprodaje je 
dobavljena nova vrsta blaga, ki še ni bila zajeta v razprodajo. Tudi to 
blago želimo zajeti v razprodajo. Na kakšen naèin pripravimo v tem 
primeru evidenco in popis za namen tržnega nadzora ?

Odgovor: Èe je v èasu razprodaje dobavljena nova vrsta blaga, ki še ni 
bila zajeta v razprodajo, je trgovec ne sme zajeti v razprodajo, saj se to 
blago ni nikoli prodajalo v redni prodaji in po višjih cenah.

• Izvajamo sezonsko razprodajo do – 30 odstotkov. Med trajanjem 

razprodaje bi želeli kupcem ponuditi dodatno 20 odstotno znižanje 
blaga, ki je že na razprodaji. Kako se v tem primeru evidencno doloèi 
èetrtina vrednosti blaga, ki je na razprodaji in kako v tem primeru 
oznaèimo cene?

Odgovor: Èe želi trgovec med trajanjem razprodaje ponuditi dodatno 20 
odstotno znižanje blaga, se èetrtina vrednosti blaga, ki je na znižanju 
evidencno doloèi od zadnje spremembe cen oziroma zadnjega zapisnika 
o spremembi cen. Trgovec mora oznaèiti novo (tretjo) ceno, stari dve ceni 
pa mora precrtati.

• Blago je na razprodaji znižano do – 50 odstotkov. Ali lahko v tem 

primeru nudimo dodaten gotovinski popust ?

Odgovor: Èe je blago na razprodaji, trgovec ne sme nuditi dodatnega 
gotovinskega popusta (6. èlen pravil).

• Dobavitelj trgovini na drobno poda v nekaterih primerih tudi podatek 
o priporoèeni ceni proizvoda, po kateri naj bi se ta prodajal konènim 
kupcem. Trgovina na drobno sprejme odloèitev, da bo izdelek ponudila 
po nižji ceni, kot jo je priporoèil dobavitelj in, da bo s tem seznanila tudi 
kupce. Ali lahko navedemo v obvestilih za potrošnike podatek o 
priporoèeni ceni (preèrtano) in o dejanski ceni, po kateri lahko 
potrošnik izdelek kupi? Podobne prakse opažamo tudi v drugih 
državah.

Odgovor: Trgovec ne sme navajati priporoèenih cen dobavitelja, èe po 
teh cenah izdelkov ni nikoli prodajal.

Vir: www.tzslo.si

4. èlen
Poletno sezonsko razprodajo tekstilnega blaga in obutve trgovec ne sme 
zaèeti prej kot drugi delovni ponedeljek v mesecu juliju.

5. èlen
Trajanje sezonske razprodaje doloèi vsak trgovec skladno s svojo 
poslovno odloèitvijo, pri èemer trajanje razprodaje ne sme trajati veè kot 
60 dni.

6. èlen
Kršitev Pravil ugotavlja in izreka ukrepe Èastno sodišèe pri Gospodarski 
zbornici Slovenije.

7. èlen
Ta Pravila zaènejo veljati z dnem sprejema na Upravnem odboru 
Trgovinske zbornice Slovenije, uporabljati pa se zaènejo pri zimski 
sezonski razprodaji 2009.

Pravila se objavijo v glasilu zbornice »T – Informacije« in na spletni 
strani zbornice: www.tzslo.si.

Z dnem veljavnosti teh Pravil, prenehajo veljati Pravila, ki jih je sprejel 
Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije dne 26.5.2008.

Ljubljana, dne 7.11.2008
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POSLOVNE PRILO@NOSTI

VABILO NA MEDNARODNO POSLOVNO 
SREÈANJE Z OBRTNIKI IN PODJETNIKI IZ 

DRŽAV EU IN JV EVROPE V ÈASU 42. 
MEDNARODNEGA OBRTNEGA SEJMA V 

CELJU (MOS)

Datum: 14. september 2009

Kraj: Modra dvorana Celjskega sejma, Deèkova 1, Celje

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira v sodelovanju z 
Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije in Gospodarsko 
zbornico Slovenije mednarodno poslovno sreèanje obrtnikov in 
podjetnikov iz Italije, Avstrije, Madžarska, Nemèije, Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine, Srbije, Makedonije in Kosova iz podroèja gradbeništva, 
elektro dejavnosti, elektronika, kovinarstva, predelave lesa in predelave 
plastike, ki bo v èasu 42. Mednarodnega obrtnega sejma v Celju v 
ponedeljek, 14. septembra 2009 v modri dvorani Celjskega sejma, 
Deèkova 1 v Celju.

Sodelovanje na mednarodnem poslovnem sreèanju je odlièna poslovna 
priložnost za navezovanje poslovnih stikov za bodoèe sodelovanje in za 
izmenjavo izkušenj ter poslovnih informacij.

Okvirni program poslovnega sreèanja:
• 10.00 - sprejem in prijava udeležencev
• 10.30 - otvoritev dogodka in uvodni pozdravi
9 11.00 - predstavitev slovenskega poslovnega okolja in priložnosti za 
investiranje v Slovenijo
• 11.30 - individualni sestanki med obrtniki in podjetniki iz Slovenije in 
Srbije
• 14.00 - kosilo
• 15.00 - II. del individualnih sestankov in ogled 42. Mednarodnega 
obrtnega sejma
• 19.00 - veèerja in druženje s udeleženci dogodka

Kotizacija poslovnega sreèanja na udeleženca znaša 50,00 EUR (DDV 
je vkljuèen), kotizacija za razstavljavce  na 42. MOS na udeleženca 
znaša 25,00 EUR (DDV je vkljuèen), za razstavljavce v dvorani A na 
42. MOS je udeležba brezplaèna, èlanom A plus OZS se prizna 20% 
popust. V stroških je všteto: organizacija in izvedba poslovnega 
sreèanja, gradivo, vstopnica za ogled sejma, osvežitev v odmoru, kosilo 
in veèerja.

Prijave: Prijavnico najdete na spletnem naslovu: 
www.ozs.si/ASPDatoteka.asp?ID=6200. 
Rok za prijavo je 26. junij 2009.

Dodatne informacije: Za vse dodatne informacije v zvezi s prijavo in 
izvedbo poklièite na telefonsko številko: 01/ 58 30 586, Edino Zejniæ ali 
pišete na elektronski naslov: edina.zejnic@ozs.si ali na telefonsko 
številko: 01/ 58 30 557, Miho Èebulj ali pišete na elektronski naslov: 
miha.cebulj@ozs.si.

Vir: Moj spletni priroènik 25

JAVNO POVABILO SLOVENSKIM 
PODJETJEM ZA PRIPRAVO NAÈRTA 

UDELEŽBE NA MEDNARODNIH SEJMIH V 
TUJINI V LETU 2010 / 2011

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) bo v letih 2010 / 
11, glede na zelo velik izražen interes podjetij v letošnjem letu, nadaljevala 
z izvajanjem skupinskih nastopov slovenskih podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini.

Za ustrezno pripravo programa dela JAPTI na podroèju skupinske 
udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini v prihodnjih letih in za 
pravoèasno zagotovitev ustreznih finanènih sredstev, vabimo vse 
zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde, oz. druga interesna 
gospodarska združenja, da nam sporoèijo svoj interes za skupinske 
nastope slovenskih podjetij na sejmih v tujini v obdobju 2010 / 11.

Prav tako vabimo slovenska podjetja, ki naèrtujejo posamièno udeležbo 
na specializiranih mednarodnih sejmih, da nam predstavijo svoje 
naèrte.

Vaše pobude, predloge in naèrte nam prosim posredujte do 18. septembra 
2009  na elektronski naslov: milanka.jakopic@japti.si  oz. 
mojca.inkret@japti.si. Preprièani smo, da bomo z vašo pomoèjo in na 
osnovi zbranega interesa ter v okviru danih možnosti pripravil ustrezen 
program skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini.

Vir: Moj spletni priroènik 25

MEDNARODNI INOVACIJSKI SEJEM ARCA

Datum: 16.9.2009 - 20.9.2009

Kraj: Hrvaška, Zagreb

Program:
• Sejem inovacij, novih idej, proizvodov in tehnologij na podroèju 
poljedelstva in prehranske industrije
• Tematski prikaz proizvodnje hrane z uporabo novih tehnologij
• Promocija proizvodov in tehnologije za potrebe kmetovalcev
• Promocijska prodaja zašèitenih novih izdelkov
• Degustacija novih izdelkov
• Svetovanje s podroèja zašèite intelektualne lastnine
• Delavnice in okrogle mize
• Predstavitev dela hrvaških državnih agencij itd.

Mednarodno združenje inovatorskih organizacij (IFIA) svojim èlanom 
nudi brezplaèen razstavni prostor. Dogodek je podprt v sklopu 
Evropskega leta kreativnosti in inovacij.

Dodatne informacije: Veè informacij dobite na Inovatorskem centru 
ASI in na spletni strani prireditve.

Vir: Natekoèem.si

EVROPSKA KOMISIJA SPODBUJA 
PODJETNIŠTVO IN INOVATIVNOST MED 

MLADIMI
Evropska komisija je odprla novo spletno podstran namenjeno 
mladim podjetnikom z naslovom "Your World, Your Business" ali 
"Tvoj svet, tvoj posel".

Nova spletna podstran Evropske komisije: 
http://ec.europa.eu/enterprise/yourworldyourbusiness/index_en.htm 
je rezultat partnerstva z  organizacijo YA-YE (Junior Achievement-
Young Enterprise), ki spodbuja podjetništvo med mladimi od 6 leta 
starosti do konca študija. 

Spletna stran nudi video vsebine in priroènike ter obljublja prevode v vse 
evropske jezike. Najbolj zanimiv je priroènik za uèitelje, ki na intuitiven 
naèin pelje po posameznih fazah od ideje do njene poslovne uresnièitve, 
ki pa so hkrati podkrepljene še s posameznimi resniènimi primeri iz 
prakse. Na primer, Karoll Hindriks (25 let) opisuje svoj primer 
inovativnosti: Veè varnosti ponoèi, ki ne spremeni tvojega modnega 
stila. Karol pravi: "Ko sem prviè predstavila svojo idejo, mi ni nihèe 
verjel, da lahko postane posel. Nihèe, razen mojega oèeta." Mladi 
potrebujejo nekoga, ki verjame v njihovo idejo. Uèitelji lahko 
predstavljajo bistveni del te podpore. 

Vir: www.imamidejo.si
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DOBRO JE VEDETI

ALFA ROMEO  65 - 167  60 ¤14 135

RAPEX– SISTEM HITRE IZMENJAVE 

INFORMACIJ

RAPEX (angl. Rapid Alert System for non–food consumer products) je 
sistem za hitro izmenjavo informacij  o nevarnih proizvodih namenjenih 
potrošnikom v Evropski Uniji (izjema so hrana, zdravila in medicinski 
pripomoèki, za katere obstajajo drugi sistemi izmenjave informacij). 

Pravna podlaga za vzpostavitev sistema RAPEX je Direktiva o splošni 
varnosti proizvodov 2001/95/ES. Sistem RAPEX omogoèa hitro 
izmenjavo informacij med državami èlanicami in Evropsko Komisijo o 
ukrepih za omejitev ali prepoved prodaje proizvodov, ki ogrožajo zdravje 
in varnost potrošnika. 
Sistem RAPEX zajema tako informacije o prisilnih ukrepih, ki jih odredi 
pristojni nadzorni organ, kot tudi o ukrepih, ki jih prostovoljno izvedejo 
proizvajalci ali distributerji. 

Kako deluje sistem RAPEX v Evropski Uniji?
Kadar se ugotovi, da je proizvod, ki je bil najden na trgu nevaren (npr.: 
igraèa, gospodinjski aparat, izdelek za nego otrok itd.), mora pristojni 
nadzorni organ nemudoma sprejeti vse potrebne ukrepe za umik oz. 
odpoklic proizvoda s trga in ustrezno obvešèanje potrošnika. O sprejetih 
ukrepih mora nemudoma obvestiti Evropsko komisijo prek nacionalne 
kontaktne toèke. Le-ta v najkrajšem možnem èasu potrdi skladnost 
informacije prejete prek sistema RAPEX, z doloèbami direktive in 

PRIÈETEK DELOVANJA IZDAJATELJA 
DIGITALNIH POTRDIL CVCA-SI  

Slovenija bo tako kot ostale države èlanice EU najkasneje do 28.6.2009 
prièela izdajati t.i. biometriène potne listine druge generacije, ki bodo 
poleg osebnih podatkov in slike obraza imele na èipu shranjena tudi dva 
prstna odtisa imetnika potne listine.

Ker so prstni odtisi obèutljivi osebni podatki, je potrebno dostop do njih 
ustrezno varovati, kar se izvaja s pomoèjo infrastrukture javnih kljuèev 
(PKI). Tako je za potrebe izdajanja biometriènih potnih listin Republike 
Slovenije z vkljuèenimi prstnimi odtisi dne 19.6.2009 v okviru overitelja 
digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo prièel delovati izdajatelj 
digitalnih potrdil CVCA-SI (angl. Country Verifying Certification 
Authority Slovenia). Le-ta bo v bodoèe izdajal digitalna potrdila 
sistemom za preverjanje potovalnih dokumentov (angl. Document 
Verifier) in jim na ta naèin omogoèal dostop do prstnih odtisov, shranjenih 
na èipu v potni listini.

Potrdila bodo izdana zgolj za sisteme, ki bodo predložili ustrezna 
dokazila o svojem ustreznem delovanju, kot to doloèa skupna politika za 
digitalna potrdila za razširjeni nadzor dostopa za potne listine in 
potovalne dokumente, ki jih izdajo države èlanice EU.
 
Vir: www.mju.gov.si

POZIV TRŽNEGA INŠPEKTORATA RS 
TRGOVCEM

Nedovoljena prodaja alkoholnih pijaè v prodajalnah

Tržni inšpektorat je na svoji spletni strani objavil poziv trgovcem glede 
nedovoljene prodaje alkohola, predvsem mladoletnim osebam. Zloraba 
alkohola se kaže tudi v poveèanju števila prometnih nesreè, ki jih 
povzroèijo vinjeni vozniki, posledice teh nesreè pa so najveèkrat izjemno 
tragiène.

Stalna naloga Tržnega inšpektorata RS je nadzor nedovoljene prodaje 
alkoholnih pijaè in tobaènih izdelkov v prodajalnah, namen kontrolnih 
pregledov je predvsem zašèita mladih pred škodljivim vplivom alkohola 
in tobaka ter prepreèevanju dostopnosti alkohola že vinjenim osebam. 
Tržna inšpekcija bo s kontrolami nedovoljene prodaje alkoholnih pijaè in 
tobaènih izdelkov v prodajalnah intenzivno nadaljevala v letu 2009, eden 
od razlogov za poostrene nadzore je tudi pobuda Ministrstva za zdravje, 
ki je za letošnje leto ponovno pripravilo preventivno akcijo z naslovom 
»Alkohol ubija-najveèkrat nedolžne«, katere se bodo s svojimi 
aktivnostmi udeležili razlièni državni organi in nevladne organizacije, 
akcija pa bo tudi medijsko podprta.

Da bi bil cilj preventivne akcije, to je zmanjšanje porabe alkohola in z 
njim povezanih negativnih dejavnikov dosežen, TIRS poziva trgovce, da 
striktno upoštevajo zakonska doloèila in s tem tudi sami pripomorejo k 
doseganju zastavljenega cilja. Zakon o omejevanju porabe alkohola-
ZOPA (Ur.l. RS št. 15/2003) namreè natanèno doloèa ukrepe in naèine 
omejevanja porabe alkohola ter ukrepe za prepreèevanje škodljivih 
posledic rabe alkohola, predvsem mladoletnim osebam. Tako 7. èlen 
prepoveduje prodajo in ponudbo alkoholnih pijaè in pijaè, ki so jim 
dodane alkoholne pijaèe osebam, mlajšim od 18 let, osebam, ki kažejo 
oèitne znake opitosti od alkohola in osebam, za katere se upravièeno 
domneva, da jih bodo posredovale osebam, mlajšim od 18 let.

Da trgovec od na videz mlajše osebe lahko zahteva osebni dokument, ima 
pooblastilo v 8. èlenu ZOPA, ki doloèa, da sme prodajalec oziroma 
ponudnik od vsake osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje pogoja iz 
prvega odstavka 7. èlena (to je, da je starejša od 18 let), zahtevati, da 
predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje 
istovetnost oseb. Èe oseba to odkloni, se ji ne sme prodati oziroma 
ponuditi alkoholne pijaèe. Oèitni znaki opitosti od alkohola pa so splošno 
prepoznavni znaki, ki se izražajo bodisi v splošnem videzu, vedenju, hoji, 
naèinu govora in motnjah ravnotežja, ki jih prepozna tudi nestrokovnjak.

Veè na spletni strani TIRS.
Vir: www.gzs.si

posreduje sporoèilo vsem državam èlanicam. Slednje preverijo ali se 
tovrstni proizvod nahaja na njihovem trgu ter nadalje ustrezno ukrepajo.

Kako deluje sistem RAPEX v Republiki Sloveniji?
Sistem mednarodne izmenjave informacij v RS doloèa Uredba o naèinu 
mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo 
trgovanje s proizvodi (Ur. list RS, št. 119/03). Kontaktna toèka v RS, ki je 
doloèena z navedeno uredbo je Tržni inšpektorat RS. Pristojna inšpekcija, 
ki ugotovi, da je nek proizvod na trgu nevaren, o ukrepih takoj obvesti 
kontaktno toèko. Le-ta pa o tem obvesti Evropsko komisijo, carino, 
pristojno ministrstvo in Urad za varstvo potrošnikov RS. Enako 
kontaktna toèka postopa z informacijo o nevarnem proizvodu, katero je 
prejela od Evropske komisije.

Podatki, s katerimi razpolaga kontaktna toèka in so povezani z nevarnimi 
proizvodi glede zdravja in varnosti potrošnikov so javni.

Informacije o nevarnih proizvodih, ki so bili odkriti na slovenskem trgu 
lahko najdete na spletnih naslovih pristojnih nadzornih organov: 
• Tržni inšpektorat RS
• Zdravstveni inšpektorat RS
• Urad RS za kemikalije

Informacije o nevarnih proizvodih, ki so bili odkriti na notranjem trgu EU 
lahko najdete na spletni strani Evropske komisije.

Vir: www.mg.gov.si
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POSLOVNE PRILO@NOSTI

POSLOVNA IDEJA: DIDŽEJ

Zaèetni stroški: Od 2000 do 10.000 evrov
Marketing: Vizitke, letaki, marketing od ust do ust, oglasi v lokalnih 
èasopisih, spletna stran, èe imate avtomobil, ga polepite …
Posebne zahteve glede izobrazbe: Dobro poznavanje glasbe oziroma vsaj 
zvrsti, ki jo ponujate. 
Potrebna oprema: Telefon, raèunalnik, faks
Podjetje lahko upravljate od doma: Da
Je v Sloveniji že konkurenca: Da 
Èas delovanja: Vse leto

Dejstva
Èe v glasbi uživate in ji namenite veèino prostega èasa, je gotovo ena 
zanimivejših poslovnih idej za 
dodaten  meseèni  zaslužek 
predvajanje glasbe v diskotekah, 
na raznih prireditvah, porokah, 
rojstnih  dnevih  in  drugih  
dogodkih. Povpraševanja je na 
trgu èedalje veè. A kot pravijo 
poznavalci, so za uspeh potrebne štiri kljuène sestavine: 
-  kakovostna in pestra glasbena ponudba,
-  primerna oprema in zanesljivost,
-  sposobnost javnega nastopanja in komunikativnost ter
-  dobre marketinške spretnosti. 

Zaslužek je na koncu odvisen od vaših odlik.
 
Trg
Potencialni trg za storitve, ki jih ponuja didžej, so lastniki diskotek in noènih 
klubov, organizatorji dogodkov, turistièni operaterji, naèrtovalci porok, 
posamezniki, pa tudi podjetja, ki organizirajo razliène interne in zunanje 
dogodke.  

Nasvet
Redno spremljajte glasbene novosti na trgu, da boste lahko strankam 
ponudili le najboljše.

Vir: www.podjetnik.si

Predstavitev projekta: 
MATCHING 2009, 15. julij

Z željo po izboljšanju medsebojnega sodelovanja med sosednjo Italijo in 
Slovenijo bo 15. julija 2009 potekala predstavitev projekta: MATCHING 
2009  Predstavitev je namenjena malim in srednje velikim podjetjem, ki 
bi želeli pridobiti porobnejše informacije o dogodku Matcmaking, ki bo 
med 23. in 25. novembrom v Milanu. Gre za najveèji mach – making s kar 
35.000 udeleženci in veè kot 2000 podjetji . Predstavitev bo iz strani 
organizatorja potekala v angleškem jeziku

Veè informacij: katarina.dolinar@gzs.si ali na spletnem mestu www.e-
matching.it

Vir: www.gzs.si

Sejem TEHNOMA 2009 v Skopju

Datum: 13.10.2009 

Lokacija: Skopje, Makedonija 

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) vabi na 
udeležbo na skupinskem sejemskem nastopu na mednarodnem sejmu 
TEHNOMA 2009 v Skopju, ki  bo potekal od 13. - 17. oktobra 2009. 
  
Veè o dogodku: 
http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Event&id=116 

VLADA DOLOÈILA PREDMETE SKUPNIH 
JAVNIH NAROÈIL

Vlada je na seji 7. maja 2009 sprejela sklep za izvedbo skupnih javnih 
naroèil. Ministrstvo za javno upravo kot izvajalec skupnega javnega 
naroèila je v skladu z Uredbo o izvedbi postopkov oddaje skupnih 
javnih naroèil za potrebe upravnih organov vladi predlagalo, da se 
skupna javna naroèila opravijo za: 

1. Storitve stacionarne telefonije - analogna telefonija in ISDN ter IP 
telefonija 
2. Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve 
prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup 
opreme za prenos podatkov : 
3. Nakup osebnih raèunalnikov in zaslonov 
4. Dobava novih osebnih in kombiniranih vozil z izjemo specialnih 
vozil in vozil po posebnem naroèilu, vozil za potrebe zašèite in 
reševanja ter vojaških vozil. 
5. Nakup goriva na bencinskih servisih: Neosvinèeni motorni bencin 
super, neosvinèeni motorni bencin super plus in dizelsko gorivo in 
nakup doloèenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih 
nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev 
6. Dobava kurilnega olja ekstra lahkega 
7. Nabava pisarniškega materiala: papir za kopiranje in tiskanje 
formata A4/A 
8. Dobava elektriène energije 
9. Storitev letalskega prevoza za relaciji Ljubljana –Bruselj-Ljubljana 

Pri pisarniškem materialu se s sklepom doloèa le nabavo pisarniškega 
papirja, saj do vzpostavitve elektronskega kataloškega naroèanja 
naroèilo v veèjem obsegu, oddaja ni smiselna in uèinkovita. Prav tako 
se bodo s temi skupnimi naroèili še bolj poudarili okoljski vidiki 
javnega naroèanja. Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih 
aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega 
operaterja in nakup opreme za prenos podatkov, ki poleg precejšnjega 
znižanja stroškov pomeni tudi poenotenje organov javne uprave v 
istem poslovnem okolju, kar prav tako pomeni dodaten prihranek. Z 
izvedbo skupnega javnega naroèila – storitve stacionarne telefonije 
bodo za državne organe RS zagotovljeni enaki pogoji in kvalitetnejše 
storitve na podroèju stacionarne telefonije in ISDN ter IP telefonije. Z 
izvedbo predmetnega skupnega naroèila bi dosegli pozitivne uèinke, 
kot so standardizacija postopkov naroèanja in nadzora nad izvajanjem 
storitev, enotni številski prostor državnih organov, prihranke pri 
notranjih/lokalnih klicih, ki jih operaterji ne bi zaraèunavali, in nižje 
stroške prikljuènin in preènih povezav.

Tako kot v letu 2006 in 2007 bo Ministrstvo za javno upravo izvedlo 
skupno javno naroèilo za nakup goriva na bencinskih servisih: 
neosvinèeni motorni bencin super, neosvinèeni motorni bencin super 
plus in dizelsko gorivo, prav tako tudi nakup doloèenih izdelkov za 
nego in vzdrževanje vozil ter osnovnih nadomestnih delov na 
bencinskih servisih dobaviteljev. Poleg tega se znova izvedejo 
postopki skupnih javnih naroèil, katerih pogodbe so v izteku, in sicer 
za nakup osebnih raèunalnikov in zaslonov, dobava kurilnega olja 
ekstra lahkega, dobava elektriène energije, storitev letalskega prevoza 
Ljubljana-Bruselj-Ljubljana. 

S skupnim javnim naroèanjem je mogoèe doseèi ugodnejše cene za 
izdelke in storitve, kar je v skladu z naèrti zmanjševanja stroškov 
državne uprave. Po ocenah ministrstva se lahko z izvajanjem skupnih 
javnih naroèil prihrani tudi do 20 % sredstev. Novi Zakon o javnem 
naroèanju prviè neposredno uvaja pojme, kot so varovanje okolja, 
okoljske znaèilnosti, znaki za okolje, torej postavlja eksplicitno 
zakonodajno podlago za izvedbo t. i. zelenega javnega naroèanja. 
Ministrstvo za javno upravo bo na podroèju izvedbe skupnih javnih 
naroèil upoštevalo okoljske in trajnostne vidike »zelenega javnega 
naroèanja«.

Sklep vlade se ne nanaša na naroèila, za katera so naroèniki že objavili 
javno naroèilo, skladno z doloèbami Zakona o javnem naroèanju. 

Vir: www.racunovodja.com
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BORZA

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

in marketing Izola, Industrijska cesta 2e
PRODAJNA SLUŽBA

Imetniki licence po zakonu o nepremièninskem posredovanju

- POSREDOVANJE IN PRODAJA NEPREMIÈNIN
- SVETOVALNE STORITVE NA PODROÈJU PROMETA Z 
  NEPREMIÈNINAMI
- VPISI V ZEMLJIŠKO KNJIGO
- VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV IN IZDELAVA 
  DOKUMENTACIJE

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

PRODAMO/ODDAMO
Hiše:

• DRAGONJA, posest s samostojno kamnitom hišo za nadomestno 
gradnjo ali rekonstrukcijo, hiša 50m2 tlorisa, dvorišèe 77m2, kmetjisko 
zemljišèe 17483m2. Zahodna lega na poboèju hriba, ob vznožju potok in 
èudovito naravno okolje. Cena: 240.000€
• KORTE, istrska hiša, kamnita, vrstna, 94m2 v dveh nadsrtopjih, v 
celoti novejše opremljena. Z lastnim vrtom in parkirišèem. Cena: 
250.000€
• PARECAG, samostojna dvostanovanjska hiša, 180m2, l.1976, 
adaptirana 2004. Konoba z istrskim ognjišèem, latna kuhinja, paviljon. 
Lastniška parcela 465m2, možnost zakupa cca. 4000m2 kmetjiskega 
zemljišèa z oljkami. Razgled na zelenje in delno na soline. Cena: 
572.000€
• PIRAN, hiša s panoramskim razgledom, l.1976, 210m2 v dveh 
nadstropjih, dva loèena stanovanja, zemljišèe 815m2 in manjšim 
bazenom. Miren in urejen okoliš in atraktiven razgled na morje. Vredno 
ogleda. Cena: 1.122.000€
• PIRAN, hiša 230m2, zgrajena l.1985. V pritlièju se nahaja konfortno 
stanovanje, v nadstropju pa so trije apartmaji. Parcela v obsegu 562m2 
zajema tudi park pred hišo s pergolo, vodnjakom, kamnito hiško in 
parkirišèi. Cena: 1.122.000€
• SEÈOVLJE-NOVA VAS, samostojna hiša stara 150 let, na parceli 
250 m2, potrebna celovite prenove. Možnost ureditve v veè stanovanj.  
Cena: 200.000 € oziroma po dogovoru.
• STRUNJAN, samostojna kamnita istrska hiša 250m2, delno 
obnovljena, gospodarsko poslopje 200m2, parcela 506m2. Ekskluzivna 
lokacija z razgledom na Strunjanske soline in morje. Cena: 1.122.000€

Stanovanja/apartmaji:
• IZOLA, komfortno stanovanje v izmeri 138m2 v dveh etažah v 
historiènem delu Izole. Stanovanje je kvalitetno adaptirano. Možnost 
ureditve dveh stanovanj. Cena: 368.000€.
• KOPER- MARKOVEC, stanovanje 3 sobno, visoko pritlièje, 71 m2, 
1977, 149.000 €, Možnost prevzema: takoj
• KOPER- MARKOVEC, Kvedrova ulica, stanovanje 73,9m2, 3sobno, 
3 nadstropje, delno opremljeno. Cena: 170.000Eur
• KOPER- MARKOVEC, stanovanje, 4sobno, 82m2, v manjšem 
urejenem bloku, ck na plin, klima, pogled na morje, možen takojšen 
prevzem. Cena: 165.000 Eur
• PORTOROŽ, komfortni apartma v pritlièju, opremljen, z vrtom 
112m2, terasa, letna kuhinja, žar, vrtna uta, vsi prikljuèki, lastniško 
parkirišèe, 5min od morja. Cena: 357.000€

Poslovni prostori:
• ANKARAN, gostinski lokal 450m2. Poslovno-stanovanjski objekt, 
zgrajen leta 1978, parcela 980m2. Vpeljan gostinski lokal na lepi 
lokaciji z dobrim renomejem v obratovanju. Možnost spremembe 
namena ter dodatne širitve. Cena: 790.900€
• KOPER-OC Šalara, dve hali v dveh etažah po 250 m2  prodamo. 
Možnost delitve. Cena: 1.400€/m2
• IZOLA- center, poslovni prostor v izmeri 120 m2, namenjen za 
trgovsko ali storitveno dejavnost, leto izgradnje 1974, prenovljen, v 
bližini zdravstvenega doma). Možnost najema oz. prodaje.  Cena: 
300.000 €
• PIRAN, poslovni prostor na Fornaèah. Nahaja se v pritlièju novejšega 
objekta ob morju. Možnost preureditve. Cena: 70.000€

* ODDAMO neopremljeno pisarno velikosti 50 m2 (v 1. nadstropju) v 
Kopru, Šmarska cesta - blizu Istra avta. Informacije po tel.: 041 687 140.

* NUDIMO raèunovoske storitve za samostojne podjetnike in male 
gospodarske družbe. Informacije po tel.: 041 687 140.

* NUDIM RAÈUNOVODSKE STORITVE! Hitro, kvalitetno  in po 
ugodni ceni! PRVI in DRUGI MESEC: GRATIS! Kontakt: 040 631 106.

* Prodam LESENE RABLJENE PALETE forrmata EUR in drugih 
dimenzij, tudi termièno obdelane z oznako HT, za izvoz na Hrvaško in 
druge prekomorske dežele. PREZTENT d.o.o., Vogrsko, tel.: 05 301 
2360, fax: 301 2361, e-mail prezent@prezent.si. Kontaktna oseba: 
Èernigoj GSM: 041 692 239.

* POKRIVANJE IN KONSTRUIRANJE raznih nadstreškov, pergol ter 
prekrivanje parkirišè. Kontaktna oseba: Patrik Pliško s.p., tel.: 031 432 
889.

BREZPLAÈNI KUPON za PODJETNIŠKO BORZO

Išèem/nudim   ___________________________________________    

_______________________________________________________

_______________________________________________________
                 

Kontaktna oseba:  ________________________________________

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

Podatki  naroènika (niso za objavo)

Priimek in ime:  _________________________________________

Naslov:  _______________________________________________

____________________________tel.št.: _____________________

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

PRODAJATE VAŠO NEPREMIÈNINO? POKLIÈITE NAS. HITRO IN 
KAKOVOSTNO VAM UREDIMO VSE POTREBNO ZA USPEŠNO 
PRODAJO.

* Francoski dobavitelj telekomunikacijske opreme in opreme za 
napajanje varnostnih kamer išèe komercialno partnerstvo in 
sodelovanje. Šifra: EEN-jun-003
Poljski proizvajalec inovativnih vetrnih turbin (za vetrne elektrarne) 
išèe podizvajalce in distributerje. Šifra: EEN-jun-005
Francosko tiskarsko podjetje išèe tehnièno in komercialno sodelovanje 
(vzajemno proizvodnjo in/ali distribucijo). Šifra: EEN-jun-013
Romunsko podjetje, ki proizvaja in prodaja široko paleto lesenih 
izdelkov, išèe poslovne partnerje za prodajo svojih izdelkov v EU in 
širše. Šifra: EEN-jun-014
Francosko podjetje specializirano na podroèju fotovoltaiènih solarnih 
panelov in obnovljivih virov energije, išèe partnerje za proizvodnjo in 
prodajo v Evropi. Šifra: EEN-jun-016
Francosko podjetje, ki prodaja insekticide (proti osam, sršenom), 
herbicide, krpe za èišèenje, èistila, dezinfekcijska sredstva za 
industrijo, išèe distributerje za Evropo. Šifra: EEN-jun-018
Luksemburško podjetje, specializirano za varnostne sisteme, 'pametne' 
naprave za opremo avtomobilov, išèe distributerje. Šifra: EEN-jun-019
Belgijsko podjetje specializirano za proizvodnjo kaminov, izdelkov za 
uporabo na odprtem ognju, išèe partnerja oziroma podizvajalca  za 
oblikovanje in proizvodnjo kovinskih kaminov. Šifra: EEN-jun-025

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,       
polona.matekovic@zrs-kp.si

Kontaktna oseba: Polona Matekoviè, tel.: 05/663 77 39



Regionalni razvojni center Koper
Centrio regionale di sviluppo Capodistria

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželja

JAVNI POZIV LAS ISTRE ZA PREDLOŽITEV 
VLOG ZA LETO 2010

(LAS Istre)
Javni 

poziv projektih vlog za leto 2010.

 
Lokalne razvojne strategije

LEADER programa. 

• 2.7.2009 krajevne skupnosti 
   Nova vas

• 8.7.2009 Obmoène obrtne 
   zbornice Koper

• 14.7.2009 krajevne skupnosti 
   Korte

Lokalna akcijska skupina za obmoèje obèin Koper, Izola in 
Piran  je na spletni strani Regionalnega 
razvojnega centra Koper, www.rrc-kp.si, objavila 

 za predložitev  

Celotna razpisna dokumentacija je dostopna tukaj: 
http://www.rrc-kp.si/slo/novice/604

Gre za poziv k predložitvi projektnih predlogov za izvajanje
 obèin Koper, Izola in Piran, 

ki se bodo sofinancirali iz èetrtega ukrepa Programa razvoja 
podeželja 2007-2013, t.i. 

Predstavitve Javnega poziva bodo izvedene na treh 
lokacijah: 

 ob 20.00 uri, na sedežu 
 (Nova vas 50)

 ob 20.00 uri, na sedežu 
 (Stanièev trg 1)

 ob 20.00 uri, na sedežu 
 (Korte 44)

VABLJENI!

Za dodatne informacije poklièite: 05 663 75 83
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