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2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročni krediti 

- prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 
5.000,00 EUR do največ 85.000,00 EUR;

- nominalna fiksna obrestna mera na letni ravni za kredite 
znaša 3 %;

za kredite svojim članom Občina Ilirska Bistrica regresira 
kreditojemalcem 2,5 odstotne točke do višine 55% vrednosti 
investicije;

- doba vračanja kredita znaša od najmanj 3 leta do največ 5 let;
- moratorij na vračanje kredita znaša do največ 6 mesecev, 

moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita;
- prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih 

najmanj 30% lastnih sredstev;
- prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki z garancijo RRC GS 

v višini od 50% do 80% glavnice kredita brez obresti, preostanek 
pa v skladu s pogoji banke;

- garancije RRC GS,  so za leto 2011, pozavarovane 50 % s 
strani Slovenskega podjetniškega sklada;

- bančni stroški vodenja kredita lahko znašajo do 0,8 % od 
zneska kredita- najmanj 41,73 EUR pri Banki Koper d.d. in Abanki 
Vipa d.d. Ljubljana-PE Koper ter 0,8 % od zneska kredita-
minimalno 146,00 EUR pri SKB Banki d.d. Ljubljana-PE Koper.  

2.2. Garancija Garancijske sheme 
- vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo;
- garancija znaša od 50% do 80% glavnice kredita brez obresti, 

odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.;

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

 

Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme, Pravilnika o 
delovanju Garancijske sheme, priglasitve Garancijske sheme po 
pravilu de minimis (št. priglasitve: M001-5868696-2007) Regionalni 
razvojni center Koper – Garancijska shema (v nadaljevanju RRC GS), 
v sodelovanju z občinami Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, MO 
Koper, Piran, Sežana, Območno obrtno zbornico Izola, Območno 
obrtno zbornico Koper, Območno obrtno zbornico Piran in bankami 
Banko Koper d.d., Abanko VIPA d.d. Ljubljana-PE Koper, SKB Banko 
d.d. Ljubljana-PE Koper ter v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim 
skladom objavlja
 

razpis za dolgoročne kredite ter garancije namenjene 
pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji 

in občini Ilirska Bistrica

1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v 
skupni višini 920.000,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval 
garancije v višini od 50% do 80% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 
največ  736.000,00 EUR.Garancije so, za leto 2011, delno zavarovane 
s pogarancijo Slovenskega podjetniškega sklada ob podpori 
Ministrstva za gospodarstvo. 
  
Razpisana sredstva kreditov po občinah so:
              EUR     

1.1.1.1 Mestna občina Koper 461.000,00 

Občina Izola 47.000,00 
Občina Piran  192.000,00 

Občina Sežana 206.000,00 

Občina Ilirska Bistrica 14.000,00 

1.1.1.1.1 SKUPAJ 920.000,00 

 

- prosilec zavaruje prejeto garancijo RRC GS z eno menico 
podjetja in z eno menico podjetnika, za posamezne primere pa s poroki 
na podlagi notarskega sporazuma (odvisno od bonitete 
kreditojemalca);
- prosilec mora plačati za izdano garancijo 1% od odobrenega 

kredita;
- investicija prosilca uživa ugodnosti jamstva, ki je bilo izdano 

v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost 
Evropske skupnosti;

- garancije se izdajajo do 31.3.2012. Garancije ni mogoče 
odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. 

3. Upravičeni stroški investicije
- Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa 
strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in 
infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa 
objekta.
- Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos 

tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in 
nepatentiranega tehničnega znanja.

- Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih 
sredstev.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
- člani Garancijske sheme pri Regionalnem razvojnem centru 

(izpolnjena vloga za včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine v 
znesku 110,00 EUR);

- gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki spadajo 
glede na velikost podjetja med mikro, mala in srednje velika 
podjetja;

- tisti, ki imajo sedež podjetja in lokacijo naložbe na območju 
občine, ki je sofinancirala ustanovitev Garancijske sheme 
(Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Sežana).

Na razpis se ne morejo prijavit podjetja, ki:
- opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, 
skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/2007 in Ur.l. RS, št. 17/2008):

· področje A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
· oddelek 05 - Pridobivanje premoga,

- so v težavah na podlagi računovodskih izkazov za leto 2010, skladno z 
opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Podjetje je v težavah: 

- v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže 
polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v 
zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala, 

- v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih  let, 
doseže polovico kapitala, ki je prikazan v 
računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih 
dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine 
kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,

-       ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, 
        stečaja  ali likvidacije.

Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju - končnemu 
prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 
EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede 
na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju.

V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske sheme, članstvo ne 
predstavlja avtomatično obveznosti RRC GS pri odobritvi posojila in 
garancije.

(v nadaljevanju na strani 4)
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5. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani predvsem:
- načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev;
- načelo donosnosti projekta.

Prednost pri dodelitvi posojila in garancij bodo imeli prosilci:
- katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja bo višja;
- katerih projekti bodo:

 razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, inovacije,
  nastop na tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest);
  ekološko naravnani.

6. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je razvidna iz Obrazca: Vloga za 
posojilo in garancijo, ki ga lahko člani sheme dobijo na naslednjih 
mestih:
- na spletnih straneh:  pod rubriko Garancijska 

shema
- Regionalni razvojni center Koper, Župančičeva 18, Koper, 

tel: 05 – 6637 582 (Irena Cergol);
- Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, 

Sežana, 
tel: 05 – 7344 362 (Vlasta Sluban) ali na www.ora.si; 

- Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, tel: 05 
– 7141 361 (Tina Kocjan);

www.rrc-kp.si

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

SECUR MED PLUS

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

V sklopu projekta Secur Med Plus sta bila predstavljena dva 
dokumenta:

- Smernice za pomoč pri pripravi Trajnostnega poročila
- Priročnik za določitev kazalnikov družbene odgovornosti v 
sektorju logistike in pomorskega prometa. 

Dokumenta sta pomembna  ker ima logistika temeljno vlogo pri 
razvoju geografskih območij, v tolikšni meri, da lahko vpliva na razvoj 
lastne produktivnosti ter sistemov prometne infrastrukture, saj 
prispeva tudi k izravnavi neravnovesij v dobavnih verigah na 
mednarodni ravni. Pristaniška logistika posledično doživlja precejšen 
razvoj, ki je povezan z nezadržnim učinkom hitro rastočih 
gospodarstev, in danes predstavlja enega glavnih vplivov na pojav 
globalizacije. 

Tisti, ki odločajo in delujejo znotraj tega sektorja, kot tudi vsi zaposleni 
na sekundarni ravni, morajo zato zagotoviti, da so njihova prizadevanja 
usmerjena k trajnostnemu razvoju in povečanemu sprejemanju 
družbene odgovornosti. 

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

Projektne novice

Vodilni partner FEPORTS je izdal knjigo Primerjalna študija med 
sistemoma RO-RO in LO-LO, ki temelji na študiji, realizirani v sklopu 
projekta TERCONMED (Komponenta 4: Identifikacija prog SSS, ki 
trenutno obstajajo v Sredozemlju) pod založbo Planética Consultores. 
Knjiga je na razpolago v francoskem in španskem jeziku.
Pristaniške oblasti v Pireju so, v sklopu projekta TERCONMED,  
izoblikovale bazo podatkov, ki povzema, s strani vseh partnerjev, 
trenutno situacijo glede kontejnerskih terminalov v njihovih regijah.
Baza podatkov, tako kot tudi druge informacije glede projekta, se lahko 
preveri na spletni strani projekta. 

Novice iz EU

Svet EU je sprejel plan za integracijo pomorskega prometa v logistični 
verigi EU, s posebnim vzpodbujanjem SSS in rečnega prometa, kot 
možnosti za ustavitev prenasičenosti cest ter okoljevarstvenih 
problemov. Za vzpodbujanje pomorskega prometa Odbor podpira 
koncept »Blue Belt«, katerega namen je ustvariti evropski pomorski 
prostor brez ovir, v katerem bi lahko ladje prosto manevrirale z 
najmanjšimi administrativnimi formalnostmi. Odbor v tem kontekstu 
vztraja, da bi bilo potrebno potencirati rabo »pomorskih avtocest« ter 
bolje izkoristiti sinergije, ki jih ponujajo transportna sredstva.

Nov video Evropske Komisije, D.G. Movilidad y transporte, za 
promocijo SSS:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/e
n/trans/118215.pdf

Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se lahko oddajo na
zgoraj navedenih mestih. Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.

7. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe 
sredstev. RRC GS bo javno objavil zaprtje razpisa.

8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor: 
- ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
- je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 4. točke tega 

razpisa).

9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditni odbor RRC GS in 
izbrane banke enkrat mesečno.
RRC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo pristojnih organov v 
najkasneje 30 dneh po sprejemu odločitve.

10. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na mestih 
naštetih v 6. točki tega razpisa.

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

GARANCIJSKA SHEMA
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JAPTI oblikuje novo nacionalno ocenjevalno komisijo
inovacij
 
JAPTI je na svoji spletni strani  objavil 
vabilo za vse avtorje izumov, invencij in inovacij s katerimi želijo 
sodelovati kot razstavljalci inovacij na osrednji slovenski predstavitvi, 
6. Slovenski forum inovacij. Rok za oddajo prijav inovacij je
12.09.2011.

JAPTI preko javnega narocila vabi potencialne ponudnike za 
oblikovanje nacionalne ocenjevalne komisije, ki bo neodvisno, 
verodostojno, strokovno in tehnicno izvedla ocenjevanje inovacij 
za predstavitev na 6. Slovenskem forumu inovacij. Ocenjevanje 
inovacij bo potekalo po vrsti inovacije (proizvod, storitev ali poslovni 
model) in presecno po vrstah prijaviteljev, to so podjetja ali 
posamezniki- fizicne osebe (razen za poslovne modele, za katere se
izvaja izbor skupno za vse prijavitelje).

Vsaka prijavljena inovacija bo ocenjena z vec vidikov, tehnicno-
inovacijskega, poslovno-inovacijskega in podjetniškega vidika. 
Novost v letošnjem letu je dodaten vidik ocenjevanja, to je odlicnost 
ustvarjalnih industrij, ki predstavljajo tisti del ekonomije katerih 
outputi (proizvodi ali storitve) temeljijo na ustvarjalnosti. Kot 
pomemben del gospodarske dejavnosti bistveno prispevajo k 
gospodarskemu razvoju in rasti. Med ustvarjalne industrije se paradno 
uvršca industrijsko oblikovanje, vizualne umetnosti, kultura, 
programska oprema in mediji. Najpomembnejši ocenjevalni kriteriji, 
na katere bo še posebej pozorni clani nacionalne strokovne komisije so: 
izvirnost ideje, stopnja novosti, potencialni pomen oziroma vpliv, ki ga 
lahko pricakujemo od posamezne inovacije, možnost komercializacije 
(tržno privlacnost ideje), prakticna in uporabna izvedljivost, 
povezovanje s t.i. ustvarjalnimi industrijami, stopnja izvedbe in
dodelanosti, ekonomski ucinki.

Vec informacij: T: 01 5309 829, e-posta: sfi@japti.si

http://www.foruminovacij.si/

INFORMACIJE O ZAPOSLOVANJU IN 
NAPOTOVANJU DELAVCEV V AVSTRIJO IN 
NEMČIJO 

Nemško zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve je z namenom, 
da bi čim več zainteresiranih institucij in delavcev v državah EU-8 
seznanili z odprtjem trga delovne sile v Nemčiji s 1. majem 2011, 
izdalo knjižico z naslovom Zaposlovanje in napotitev delavcev 
državljanov držav članic t. i. EU-8 v Nemčijo. Knjižica prinaša številne 
koristne informacije za potencialne iskalce zaposlitve v Nemčiji in 
slovenska podjetja, ki nameravajo napotiti delavce na delo v Nemčijo. 
Knjižica je strukturirana na način vprašanje - odgovor in je berljiva za
široko populacijo.

Podoben priročnik je izdala tudi Avstrijska gospodarska zbornica. V 
njem so opisane tako zahteve za zaposlovanje državljanov EU v 
Avstriji kot za napotitev na delo v Avstrijo, pa tudi za zaposlovanje 
državljanov tretjih držav v Avstriji. V njem so na voljo tudi pomembne 
informacije iz delovnopravne zakonodaje in zakonodaje s področja 
socialnega zavarovanja kot tudi pomembne gospodarskopravne 
informacije in informacije s področja davčnega prava.

Dodatne informacije: 

Več splošnih informacij o delovnih migracijah najdete , več 
konkretnih informacij o:

· prostem pretoku delavcev in storitev v EU pa pri 
· ·  (Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta 

IX/6, 1000 Ljubljana, e-pošta: 
· · ) 
· zaposlovanju in delu državljanov tretjih držav v Sloveniji 

pa pri: 

- Zavod RS za zaposlovanje, Služba za zaposlovanje tujcev
 (Dunajska 20, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 300 49 40, 
 (01) 300 49 41, Faks: (01) 300 49 478, 
 e-pošta: )

        - Info točka za tujce (Slovenska 55, 1000 Ljubljana, 
          Tel: (01) 472 64 60, 041 659 228, Faks: (01) 472 64 66, 
         e-pošta: ).

tukaj

EURES

scrambled_mail_hrefeures@ess.gov.si

scrambled_mail_hreftujci@ess.gov.si

scrambled_mail_hrefinfo-tujci@ess.gov.si

SOCIALNO PODJETJE

Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) je Državni zbor sprejel dne 7. 
marca 2011, objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 20/2011 z dne
18.3.2011. Zacel se bo uporabljati 1.1.2012.

Kaj je socialno podjetje ?

Socialno podjetje se razlikuje od ostalih podjetij po tem, da prvenstveni 
namen njegove ustanovitve ni ustvarjanje dobicka, ampak je osnovni 
cilj služiti širši javnosti. Ima dva cilja: ekonomskega in socialnega. Z 
ekonomskega vidika lahko socialno podjetje ustvarja dobicek, vendar 
je ta cilj manj pomemben kot cilj, da skrbi za potrebe širše javnosti. Ker 
socialno podjetje nastopa na trgu s prodajo svojega blaga in storitev, 
mora slediti tržnim zakonitostim, vendar mora prvenstveno skrbeti za 
javni interes, za vecjo kakovost življenja ljudi, za solidarnost, za 
razvijanje dobrih odnosov med ljudmi in njihovega povezovanja, 
odpravljanja dela na crno. Gre za nepridobitni namen ustanovitve.

V Evropski uniji (v nadaljevanju EU) je socialno podjetništvo bolj 
razvito kot pri nas, ko se šele začenja razvijati, saj se v EU zaposluje
več kot deset milijonov ljudi v socialnih podjetjih.

Načela socialnega podjetništva
Temeljna načela ustanovitve in delovanja socialnega podjetja so: 
nepridobitni namen ustanovitve, prostovoljnost delovanja, 
enakopravnost članstva, neprofitnost delovanja, preglednost
poslovanja in javno koristno delovanje.

Dejavnosti socialnega podjetja
Dejavnosti socialnega podjetništva se lahko opravljajo predvsem na 
področjih socialnega in družinskega varstva, varstva invalidov, 
znanosti, izobraževanja in okolja, varstva in promocije zdravja, 
ekološke proizvodnje hrane, pravične trgovine, z zaposlovanjem 

ranljivih oseb, ki se težko vključujejo na trg dela, itd. Socialno 
podjetništvo skrbi za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in 
drugih problemov; nadalje skrbi za zaposlovanje težko zaposljivih 
oseb, zaposlitveno kondicijo oseb, ki težko dobijo delo in so dalj časa
brezposelne. Razvija solidarnost in prostovoljno delo.

ZSocP področja dejavnosti socialnega podjetništva določa v 5. členu, 
in sicer na področjih: socialnega varstva, družinskega varstva, 
varstva invalidov, znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje, 
zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela, varstva in promocije
zdravja, zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja 
zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali 
jim grozi brezposelnost, posredovanja zaposlitve najbolj ranljivim 
osebam (brezposelni, invalidi, drugih težje zaposljivih oseb) ekološke 
proizvodnje hrane, ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in 
zaščite živali, spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in 
razvoja zelene ekonomije, turizma za osebe, ki jim življenjske razmere 
onemogočajo ali ovirajo dostop do turističnih storitev, na način, ki 
spoštuje vrednote trajnosti, dostopnosti in solidarnosti, trgovine za 
socialno ogrožene osebe ter trgovine, ki zagotavlja prodajo proizvodov 
majhnih proizvajalcev iz gospodarsko najbolj nerazvitih okolij na 
temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med 
proizvajalci in trgovcem, usmerjenih predvsem v zagotavljanje 
možnosti pravičnega plačila proizvajalcev in s tem njihovega 
preživetja ter trgovine s storitvami in proizvodi iz dejavnosti
socialnega podjetništva, podpornih storitev za socialna podjetja. 

Vir: http://www.dashofer.si
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SLOVENSKO-JORDANSKA POSLOVNA 
KONFERENCA 

JAPTI v sodelovanju z Expo Jordan, organizira slovensko – jordansko 
poslovno konferenco in individiualne poslovne razgovore z 
jordanskimi podjetji, ki bo potekala predvidoma v četrtek, 9. junija
2011, v prostorih JAPTI.Vabimo zlasti podjetja iz gospodarskih panog 
obnovljivi viri energije, okoljevarstvena tehnologija, logistika in 
distribucija, zdravstva ter turizma, da se dogodka udeležite.

Okvirni program: 9.00-12.00 poslovna konferenca, 13.00-16.00 
srečanja med slovenskimi in jordanskimi podjetji.V petek 10. junija 
2011 so predvideni obiski v slovenskih podjetjih glede na predhodno 
izražen interes.

Prijave: Prosimo, da svoj interes za udeležbo na poslovni konferenci 
posredujete najkasneje do 7. junija 2011 na elektronski naslov: 

 skupaj z 
 in  (»Company Profile«) v

angleškem jeziku. Kotizacije ni.
Dodatne informacije: Za dodatne informacije se lahko obrnete na
Tanjo Drobnič, JAPTI, Tel: (01) 5891 894.

Vir: http://www.japti.si

scrambled_mail_hreftanja.drobnic@japti.si izpolnjeno 
prijavnico poslovnim profilom podjetja

VARCEVATI Z ŽIVLJENJSKIM 
ZAVAROVANJEM?

Klasicno življenjsko zavarovanje je zavarovanje in varcevanje hkrati. 
Preverite, ali ga potrebujete - kolikšne so zavarovalne vsote pri
posameznih zavarovalnicah za primer doživetja?

Pri življenjskem zavarovanju zavarovanec zavarovalnici placa 
doloceno premijo, v kolikor pa med zavarovalno dobo umre, bo 
upravicencu izplacana vsota na zavarovalni polici. V naši primerjavi 
smo se osredotocili na klasicno mešano življenjsko zavarovanje, ki 
predstavlja hkratno zavarovanje in varcevanje. Ob koncu zavarovalne 
dobe se upravicencu izplaca zavarovalna vsota s pripisanimi 
dobicki, v obliki enkratnega zneska ali mesecne rente. Pomembno je, 
da ste ob sklenitvi takšnega zavarovanja popolnoma zdravi in, logicno, 
cim mlajši. Takšna oblika zavarovanja ne prinaša velikih donosov, je 
pa vaša zavarovalna vsota zajamcena, istocasno pa ste zavarovani še za
primer smrti.

Kje se zavarovati?
Nadalje skušamo nanizati ponudbe slovenskih zavarovalnic, ki nudijo 
ta tip življenjskega zavarovanja, objavljamo pa zgolj tiste, ki so nam 
poslale informativne izracune, ki jih je moc primerjati. Izracuni naj bi 
bili cim bolj primerni za Slovenca in Slovenko, ki štejeta okoli 30 let 
in bi se zavarovala za dobo od 20 oziroma 30 let (razlicne 
zavarovalnice so nam poslale razlicne podatke in kot takšne jih tudi 
objavljamo) ter bi pri tem placevala mesecno premijo v višini 40 ali 
100 EUR. Zanimalo nas je, kolikšne so zavarovalne vsote pri 
posameznih zavarovalnicah pri predvidenih obrestih, za primer 
doživetja. Poudariti velja, da so vsi izracuni zgolj informativne narave.

1. Zavarovalnica Grawe (zavarovalna doba: 20 let)

2. Zavarovalnica Triglav (zavarovalna doba: 25 let)

3. Zavarovalnica KD Group (zavarovalna doba: 30 let)

4. Merkur Zavarovalnica (zavarovalna doba: 30 let)

Ker se bodoci doseženi presežki ne dajo natancno predvideti, slonijo podane vrednosti na dobicku 
na osnovi sedanjega pricakovanega dobicka in služijo izkljucno za informativne namene ter zaradi 
tega niso obvezujoce.
4. KD Group (zavarovalna doba: 30 let)

5. Adriatic Slovenica (zavarovalna doba: 30 let)

Vir: http://www.dashofer.si

DRUŠTVO ZDRAV PODJETNIK  JE VKLJUČENO  V 
MEDNARODNI PROJEKT »ADRIATIC HEALTH AND 
VITALITY NETWORK« SKUPNI PROJEKT Adriatic IPA 
Cross Border Cooperation 2007-2013

Društvo Zdrav  podjetnik je  skupaj  z  Družbo Oljka gostinstvo, 
turizem, kmetijstvo in trgovina d.o.o. slovenski partner v 
mednarodnem projektu   AHVN – IPA CBS,  ki obravnava tematiko 
»vzpostavitve mednarodne mreže in sodelovanja  na področju zdravih 
turističnih destinacij«. V projekt so vključeni tudi Občina Buzet 
(Gradu Buzet, Hrvaška),  Stomatološki fakultet Sarajevo BiH) ,  
Ekonomski fakultet u Sarajevu -nosilec projekta (BiH), NVO Zeleni 
dom , Podgori ca (Črna gora).

Društvo Zdrav podjetnik je v prvi fazi priprave oziroma izvajanja  
projekta  zadolženo za pripravo ustreznih ponudnikov obalno-kraške 
regije, ki lahko s svojo ponudbo  primerno predstavijo  našo regijo z 
vidika nudenja  izdelkov in storitev, ki bi lahko bistveno popestrili  
obstoječo turistično ponudbo, predvsem pa  dvignili prepoznavnost  
regije v sredozemskem prostoru.

Z nekaterimi ponudniki smo že v dogovoru in se pripravlja osnovna 
predstavitev . Gre predvsem za člane društva, kot so  zeliščarji s 
svojimi delavnicami, turistična kmetija z dopolnilno kulturno  
dejavnostjo,  predstavitev programov zdrave prehrane in lokalne 
kulinarike (oljkarstvo, vinogradništvo,  novi produkti – kaki, artičoki, 
sivka..),  dopolnilne dejavnosti  s področja športa in rekreacije,  
tematski izleti , tudi križarjenja …

Prijatelje društva Zdrav podjetnik vabimo, da se nam  priključijo 
v našem projektu.  V kolikor ocenjujete, da imate zanimiv izdelek 
ali storitev, ki bi lahko  popestrila ponudbo obalno-kraške regije  z 
vidika naravne in kulturne dediščine območja, ob tem pa 
promovirala tudi vas in vašo dejavnost, nas pokličite na telefon 
041 836 011 ali pišite na e.pošto: .     

Društvo Zdrav podjetnik, Soška ulica 1, 6000 Koper

zdravp@gmail.com
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OBDAVČITEV DOHODKA PO POGODBI O 
SVETOVANJU

Zavezanec navaja, da želi poleg redne zaposlitve pri delodajalcu v 
Sloveniji, za družbo v Avstriji opravljati določena svetovalna dela. 
Zanima ga, kako se obdavčijo tako doseženi dohodki. Navaja, da ne 
opravlja samostojne dejavnosti in bo navedena dela opravljal kot 
fizična oseba. Sprašuje, ali kaj spremeni dejstvo, če transakcijski račun 
za nakazila plačil za opravljeno delo odpre v Avstriji. Zanima ga tudi, 
kako so tako doseženi dohodki obdavčeni v Avstriji. Dohodki za 
opravljanje del, ki jih opisuje in so občasnega značaja, se z vidika 
Zakona o dohodnini – ZDoh-2 štejejo za dohodke iz drugega 
pogodbenega razmerja. Te dohodke je davčni zavezanec rezident 
dolžan napovedati že v medletni napovedi za odmero akontacije 
dohodnine, v kateri lahko uveljavlja tudi plačani davek v tujini. Ti 
dohodki se davčnemu zavezancu upoštevajo tudi pri odmeri dohodnine 
na letni ravni.

Podrobneje pojasnjujemo v nadaljevanju.
Glede na navedbe se zavezanec šteje za rezidenta Slovenije za davčne 
namene, kar pomeni, da je dolžan dohodnino plačevati od vseh svojih 
dohodkov, ne glede na to, kje jih doseže. V osnovo za dohodnino se 
mu tako vštejejo tudi dohodki, ki jih doseže pri tuji družbi, ne glede 
na to ali so ti dohodki nakazani na transakcijski račun v Sloveniji 
ali v tujini. Dohodki za opravljena dela, ki so občasnega značaja in so 
opravljena po navodilih naročnika del, se skladno z Zakonom o 
dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB7) obravnavajo 
kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, kot ga določa 38. člen 
tega zakona. Davčno osnovo od teh dohodkov predstavlja vsak 
posamezni dohodek, zmanjšan za 10 % normirane stroške. Poleg 
normiranih stroškov lahko zavezanec uveljavlja tudi dejanske stroške 
prevoza in nočitev, ki so mu nastali v zvezi z opravljanjem dela, če jih 
dokaže z dokazili. 

Navedeni dohodki se zavezancu vštevajo v njegovo letno 
dohodninsko osnovo. Zavezanec, ki te dohodke dosega pri tujemu 
izplačevalcu dohodka, jih mora pri davčnem organu napovedati že med 
letom, na predpisanem obrazcu. Na podlagi napovedi davčni organ 
zavezancu odmeri akontacijo dohodnine od dohodka iz drugega 
pogodbenega razmerja. 

Obdavčitev tovrstnih dohodkov v Avstriji je odvisna od avstrijske 
davčne zakonodaje, tuji davčni organ pa je dolžan zaradi med 
državama pogodbenicama sklenjene Konvencije o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (Uradni list RS-
MP, št. 4/98 in 22/06; v nadaljevanju: konvencija), upoštevati tudi 
določila te konvencije. Obdavčitev osebnih prejemkov ureja 15. člen 
konvencije, ki določa, da se lahko v primeru, če se zaposlitev opravlja v 
drugi državi pogodbenici, takšni honorarji obdavčijo v tej drugi državi. 
Ker je v teh primerih pravica do obdavčitve dohodka dana obema 
državama pogodbenicama (prednostno državi vira dohodka (Avstriji) 
in državi rezidentstva (Sloveniji)), se v državi rezidentstva prejemnika 
dohodka upošteva ustrezna metoda za odpravo dvojne obdavčitve, ki je 
določena s konvencijo (metoda navadnega odbitka). To pomeni, da se 
pri dohodkih, ki se v skladu s konvencijo lahko obdavčijo v 
Avstriji, odmerjena dohodnina v Sloveniji, zmanjša za znesek 
davka, plačanega v Avstriji, ki je enak davku, ki bi ga Slovenija 
sama odmerila od dohodka, doseženega v Avstriji. 
V navedenem obrazcu za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz 
drugega pogodbenega razmerja lahko zavezanci rezidenti Slovenije 
uveljavljajo tudi odbitek davka, plačanega v tujini. Medletno 
upoštevanje v tujini plačanega davka pri odmeri akontacije dohodnine 
se ne prizna avtomatično tudi pri poračunu dohodnine na letni ravni. 
Davčnemu zavezancu se odbitek davka, plačanega v tujini, prizna pri 
izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če uveljavlja 
odbitek davka, plačanega v tujini, tudi v ugovoru zoper informativni 
izračun dohodnine oziroma v letni napovedi za odmero dohodnine. 

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

OBRAČUN DAVKOV IN PRISPEVKOV OD 
ODPRAVNINE

Zavezanec navaja, da mu je delodajalec odpovedal pogodbo o 
zaposlitvi iz poslovnega razloga ter mu ponudil odpravnino v skladu z 
zakonom. Zanima ga ali se morajo od višine te odpravnine obračunati 
enaki davki in prispevki kot od plače.

Pojasnjujemo v nadaljevanju.

Dohodki iz delovnega razmerja se po splošnem pravilu v celoti 
obdavčijo z dohodnino in obveznimi prispevki za socialno varnost, 
razen v primerih, ko je z zakonom določeno drugače. Za odpravnino 
zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi je v Zakonu o dohodnini ter v 
Zakonu o prispevkih za socialno varnost določena ugodnejša davčna 
obravnava le, če je izplačana kot pravica iz delovnega razmerja in 
pod pogoji, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih – ZDR 
(Uradni list RS, št. 42/02 s sprem.).

Obdavčitev z dohodnino
Skladno z 9. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini – 
ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB7) se odpravnina zaradi 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je določena kot pravica iz delovnega 
razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih določa ZDR, v višini 
odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi 109. člena 
ZDR, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Pri 
določitvi neobdavčenega zneska ob izplačilu odpravnine iz poslovnega 
razloga je treba upoštevati, poleg zneska odpravnine, ki je določen kot 
pravica po 109. členu ZDR, tudi pravilo, da neobdavčen znesek ne sme 
presegati 10 povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. To 
pomeni, da se, če znesek minimalne odpravnine, ki delavcu pripada po 
109. členu ZDR, presega znesek 10 povprečnih mesečnih plač 
zaposlenih v Sloveniji, za neobdavčen znesek šteje znesek 10 
povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Znesek izplačane 
odpravnine, ki presega neobdavčen znesek, se skladno z drugim 
odstavkom 44. člena ZDoh-2 všteva v davčno osnovo dohodka iz 
delovnega razmerja. Ne glede na navedeno, pa je skladno z 9. točko 
prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 odpravnina zaradi odpovedi 
pogodbe iz poslovnega razloga z dohodnino obdavčena v celoti, če je 
izplačana delojemalcu, ki sklene novo pogodbo o zaposlitvi pri istem 
delodajalcu ali pri osebi, ki je z delodajalcem povezana oseba ali če je 
izplačana delojemalcu, ki je z delodajalcem povezana oseba.

Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost
Pri določitvi osnove za obračun prispevkov za socialno varnost od 
odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi je treba upoštevati 
tretji odstavek 3. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost – 
ZPSV (Uradni list RS, št. 5/96 s sprem.) ter določila Pravilnika o 
določitvi odpravnin zaradi prenehanja delovnega razmerja za namene 
izvajanja zakona o dohodnini in zakona o prispevkih za socialno 
varnost (Uradni list RS, št. 114/02). Tako velja, da se od odpravnine iz 
poslovnega razloga prispevki za socialno varnost ne obračunajo, če je 
izplačana v višini in pod pogoji, ki jih določa ZDR. V nasprotnem 
primeru – če tovrstna odpravnina ni izplačana v višini in pod pogoji, ki 
jih določa ZDR, pa se v celoti všteva v osnovo za obračun prispevkov 
za socialno varnost. 

Pri ugotavljanju osnove za obračun prispevkov za socialno varnost od 
odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi je zato treba 
ugotoviti, ali izplačana odpravnina morebiti presega omejitev, ki je 
določena s 109. členom ZDR. V četrtem odstavku 109. člena ZDR je 
namreč določena omejitev oziroma najvišji znesek odpravnine: 
odpravnina lahko znaša največ 10-kratnik osnove iz prvega odstavka 
tega člena, lahko pa je odpravnina v kolektivni pogodbi na ravni 
dejavnosti določena tudi v višjem znesku. V kolikor gre za izplačilo 
odpravnine do tega limita (torej do višine 10-kratnika osnove ali do 
višine po panožni kolektivni pogodbi), odpravnina ni v nasprotju z 
določbami ZDR, kar pomeni, da se (v celotnem izplačanem znesku) ne 
všteva v osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost. 

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

Če davčni organ ugotovi, da davčni zavezanec – fizična oseba 
razpolaga s sredstvi za privatno potrošnjo (vključno s premoženjem), 
ki precej presegajo dohodke, ki jih je zavezanec napovedal davčnemu 
organu, slednji opravi odmero davka po petem odstavku 68. člena
ZDavP-2. 

Tako naj bi se uresničevalo načelo davčne pravičnosti, po katerem naj 
davek plačujejo vsi, ki so ekonomsko sposobni, s poudarkom na
enakomernosti in sorazmernosti obdavčitve. Prijava premoženja 
pomeni instrument, ki davčnemu organu omogoča odmero davka po 
petem odstavku 68. člena ZDavP-2. Davčni zavezanec s strani 
davčnega organa prejme poziv k predložitvi prijave premoženja. 
Slednji je ponavadi pozvan v primeru, ko davčni organ ugotovi, da 
dohodki, ki jih je davčni zavezanec napovedal davčnemu organu v 
obdobju zadnjih petih let, ne ustrezajo prometu na bančnem računu 
davčnega zavezanca – pojavi se sum, da je zavezanec razpolagal s 
sredstvi za privatno potrošnjo, ki presegajo dohodke, napovedane 
davčnemu organu. Za izvajanje odmere davka po zgoraj navedenem 
členu na podlagi prijave premoženja je izključno pristojen Generalni 
davčni urad. Davčni zavezanec je v roku 20 dni od dneva vročitve 
poziva dolžan predložiti podatke o svojem premoženju ali njegovih 
delih v obrazcu Prijava premoženja davčnega zavezanca – fizične
osebe, ki je priložen pozivu.

Kaj prijaviti?

Davčni zavezanec v prijavi navede tisto premoženje, ki ga ima v lasti:
· nepremičnine (v lasti na dan prijave, bodisi v Sloveniji ali
        zunaj nje), 
· pravice na nepremičninah in druge premoženjske pravice, 
· premičnine, ki posamično presegajo vrednost 10.000 EUR, 
· vrednostne papirje in lastniške deleže v gospodarskih 

družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, katerih
        vrednost presega skupaj 10.000 EUR, 
· gotovino in denarna sredstva na računih v bankah in 

hranilnicah (na dan prijave, na svojih računih, bankah in
        hranilnicah v Sloveniji in tujini), 
· terjatve in obveznosti iz naslova obligacijskih razmerij, če 

presegajo 3.000 EUR (vse terjatve na dan prijave, ki jih ima 
fizicna oseba do svojih dolžnikov, ki so lahko domace ali tuje

        fizicne osebe, pravne osebe ali institucije).

Pri tem rezident Slovenije prijavi premoženje, ki se nahaja v Sloveniji 
in zunaj nje, nerezident pa zgolj premoženje, ki se nahaja v Sloveniji. 
Davcni organ od istega davcnega zavezanca lahko predložitev prijave 
premoženja zahteva enkrat letno – premoženje, ki v prijavi ni 
navedeno, šteje kot pridobljeno po prijavi premoženja. Zavezanec 
mora v prijavi navesti število enot premoženja ter vrednost 
posamezne enote premoženja ob pridobitvi, cas in pravni temelj
pridobitve posamezne enote premoženja. 

Tudi premoženje zakonca in otrok

V kolikor davcni zavezanec živi v zakonski zvezi oziroma življenjski 
skupnosti ali živi v istospolni partnerski skupnosti, mora premoženje 
prijaviti tudi zakonec davcnega zavezanca. Zavezanec je dolžan 
prijaviti tudi premoženje njegovih otrok oziroma otrok, katerih skrbnik 
je, ki so stari do 18 let.Davcni organ sme prijavo premoženja 
uporabiti le za oceno davcne osnove za davke od dohodkov fizicnih
oseb.

Samoprijava izkljucuje kazen

Davčni zavezanec lahko davčnemu organu predloži davčne napovedi, 
davčne obračune ali popravljene davčne obračune na podlagi davčnega 
instituta samoprijave, v kolikor svojih dohodkov v preteklih davčnih 
obdobjih ni ustrezno davčno obračunaval. Fizična oseba, ki plača 
davek na podlagi samoprijave, se ne kaznuje za prekršek.

Ker gre pri prijavi premoženja za kompleksen postopek, se mnogi 
davčni zavezanci odločajo za pomoč davčnega svetovalca. Zgolj 
izpolnitev obrazca prijave največkrat ne zadostuje, zato je smiselno 
spisati pojasnila k prijavi, v katerih se natančno pojasni izvor sredstev, 
predložijo se še dokazi. Pomembno je čim prej, že v fazi prijave, 
pojasniti izvor posameznih sredstev. Če davčni zavezanec ne predloži 
prijave, ali pa jo predloži po poteku roka, s tem napravi davčni

prekršek, »težak« od 200 do 400 EUR.

Vir: Verlag Dashöfer

LETNI DOPUST IN REGRES

Zanima me glede pravice izrabe letnega dopusta in pridobitve regresa 
za delavki, ki sta nastopili porodniški dopust v letu 2010. Prva je 
nastopila 2.10.2010, druga pa 25.12.2010? Koliko letnega dopusta za 
leto 2011 jima pripada in do kdaj ga lahko koristita? Se lahko 
pripadajoci letni dopust prenese še v leto 2012 ali sta ga dolžni koristiti
do konca leta 2011? 

Pravica delavca do letnega dopusta in pravica do regresa sta najprej 
urejeni v Zakonu o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR), v 
morebitni kolektivni pogodbi ali v pogodbi o zaposlitvi pa se lahko 
omenjeni pravici uredita bolj ugodno za delavca. V skladu s 159. 
clenom ZDR ima delavec pravico do letnega dopusta v posameznem 
koledarskem letu, ki ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, 
ali dela polni delovni cas ali krajši delovni cas od polnega. Minimalno 
število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve 
delovnih dni v tednu za posameznega delavca. To pomeni, da v kolikor 
traja delavnik delavca od ponedeljka do petka, potem mu v osnovi 
pripada 20 dni dopusta na leto, v kolikor pa njegov delavnik traja npr. 
od ponedeljka do sobote, mu v osnovi pripada 24 dni dopusta na leto.

ZDR nadalje predpisuje najmanj tri dodatne dni dopusta na leto za 
starejše delavce, invalide, delavce z najmanj 60% telesno okvaro in 
delavce, ki negujejo in varujejo otroka s telesno ali duševno 
prizadetostjo. Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva 
dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.
Daljše trajanje letnega dopusta, kot je doloceno v omenjenem clenu, se 
lahko doloci s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Prazniki, 
dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi 
primeri opravicene odsotnosti z dela se ne vštevajo v dneve letnega 
dopusta v skladu s 160. clenom ZDR. Porodniški dopust torej ne vpliva
na pravico delavca do letnega dopusta.

Ob predpostavki, da število dopusta ni dogovorjeno v pogodbi o 
zaposlitvi, da za vas ne velja nobena kolektivna pogodba, delavki pa 
delata 5 dni v tednu in je to njun prvi otrok, jima v skladu z določbami 
ZDR pripada naslednje število dni letnega dopusta v letu 2010:

· Delavki, ki je nastopila porodniški dopust 2.10.2010 
pripada 20 dni osnove +1 dan za otroka (rodila je v 2010) 
= 21 dni. 

· Delavki, ki je nastopila porodniški dopust 25.12.2010 
pripada le 20 dni osnove, razen v kolikor je rodila do 
31.12.2010. V tem primeru ji ravno tako pripada 20 dni 
osnove +1 dan za otroka = 21 dni. 

V letu 2011 obema pripada 21 dni letnega dopusta. 

Izraba letnega dopusta je predpisana s 163. clenom ZDR, ki doloca, da 
je letni dopust mogoce izrabiti v vec delih, pri cemer mora en del trajati 
najmanj dva tedna. Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo 
letnega dopusta do konca tekocega koledarskega leta, delavec pa je 
dolžan do konca tekocega koledarskega leta izrabiti najmanj dva 
tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem 
do 30. junija naslednjega leta. Delavec ima pravico izrabiti ves letni 
dopust, ki ni bil izrabljen v tekocem koledarskem letu zaradi odsotnosti 
zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego
in varstvo otroka.

Vir: http://www.dashofer.si
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VPRAŠANJA GLEDE NOVEGA 66.A ČLENA 
ZDDV-1 

V zvezi z vprašanji glede novega 66.a člena Zakona o davku na dodano 
vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) 
pojasnjujemo:

1. Kako je z novo ureditvijo v sistemu plačane realizacije? 
Določbe 66.a člena ZDDV-1 glede uveljavljanja odbitka DDV pri 
neplačanih računih veljajo za davčnega zavezanca, identificiranega za 
namene DDV, ki uporablja posebno ureditev obračunavanja DDV po 
plačani realizaciji, vendar le v delu oziroma za transakcije, ki so v 
skladu s 132. členom tega zakona izključene iz posebne ureditve po 
plačani realizaciji. Za davčnega zavezanca, ki uporablja posebno 
ureditev po plačani realizaciji, v skladu s petim odstavkom 131. člena 
ZDDV-1 nastane pravica do odbitka DDV na dan, ko izvrši plačilo.

2. Ali določbe 66.a člena veljajo za pavšaliste?
Določbe tega člena ZDDV-1 se nanašajo le na davčne zavezance, 
identificirane za namene DDV, medtem ko davčni zavezanci – 
pavšalisti niso identificirani za namene DDV.

3. Glede na to, da so na DDV-O predpisane tri nove rubrike, kdaj 
bo v zvezi z novim obrazcem spremenjen pravilnik? In kdaj nova 
shema XML?
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik 
(Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 
27/10, 104/10 in 110/10) v zvezi z dodatnimi polji za podajanje 
informacije o odbitku DDV po 66.a členu zakona ne bo spremenjen, saj 
ne gre za spremembo obrazca DDV-O, ki je objavljen v pravilniku. 
Spremenjena XML shema je bila v sistemu eDavki objavljena dne 14. 
4. 2011.

4. Ko delamo davčni obračun na primer za mesec marec, 
upoštevamo plačila dobaviteljem do vključno 15. aprila 2011, tako 
kot to velja za pobote, ali moramo upoštevati zadnji dan v davčnem
obdobju?
Iz vašega vprašanja izhaja, da vas zanima uveljavljanje odbitka DDV 
oziroma obveznost zmanjšanja odbitka DDV za račun, ki je zapadel v 
plačilo v mesecu marcu, in ga je davčni zavezanec poravnal šele v 
mesecu aprilu.Davčnemu zavezancu odbitka DDV ni treba popravljati 
oziroma odbitek DDV lahko uveljavlja v obračunu za mesec marec, če 
je obveznost poravnana do datuma izvedbe pobota, t.j. do vključno 15. 
4. 2011. Če davčni zavezanec račun plača po roku za prijavo v prvi krog 
obveznega večstranskega pobota (po 15. 4. 2011) in obveznosti ni 
prijavil v ta krog pobota, pa mora zmanjšati odbitek DDV oziroma
odbitka DDV ne sme uveljavljati.

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

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Od placila za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic 
slovenske družbe tuji avtorski agenciji, se na podlagi 3. tocke prvega 
odstavka 70. clena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - 
ZDDPO-2 izracuna, odtegne in placa davcni odtegljaj po stopnji 15 %. 
Ugodnosti iz 12. clena Konvencije med Republiko Slovenijo in 
Republiko Makedonijo o izogibanju dvojnega obdavcenja v zvezi z 
davki na dohodek in premoženje, lahko v konkretnem primeru uveljavi 
prejemnik tega dohodka, ki je rezident druge države pogodbenice (tj. 
Makedonije) in hkrati upraviceni lastnik licencnin in avtorskih
honorarjev.

Dolocba 70. clena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - 
ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/2006, 90/2007, 56/2008, 76/2008, 
92/2008, 5/2009, 96/2009 in 43/2010) doloca, da se davek izracuna, 
odtegne in placa po stopnji 15 % od dohodkov rezidentov in 
nerezidentov – razen dividend in dohodkov podobnih dividendam, 
izplacanih preko poslovne enote nerezidenta, ki se nahaja v Sloveniji – 
ki imajo vir v Sloveniji, in sicer tudi od placil za uporabo ali pravico do 
uporabe avtorskih pravic, patentov, zašcitnih znakov in drugih 
premoženjskih pravic in drugih podobnih dohodkov, kot to doloca 3. 
tocka prvega odstavka navedenega clena. Za namene tega clena 
vkljucujejo placila uporabe premoženjskih pravic placila vsake vrste, 
prejeta za uporabo ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih 
pravic za literarno, umetniško ali znanstveno delo, vkljucno s 
kinematografskimi filmi in programsko opremo, kateregakoli 
patenta, blagovne znamke ali modela, nacrta, tajne formule ali 
postopka ali za informacije o industrijskih, komercialnih ali
znanstvenih izkušnjah.

Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o 
izogibanju dvojnega obdavcenja v zvezi z davki na dohodek in 
premoženje (Uradni list RS – MP, št. 6/99, v nadaljevanju: konvencija) 
v 12. clenu doloca, da se licencnine in avtorski honorarji, ki 
nastanejo v Sloveniji in se izplacajo rezidentu druge države, lahko 
obdavcijo v tej drugi državi (tj. v državi rezidentstva prejemnika 
dohodka). Vendar se lahko skladno z drugim odstavkom tega clena take 
licencnine in avtorski honorarji obdavcijo v državi pogodbenici, v 
kateri nastajajo (tj. Sloveniji) in v skladu z zakoni te države, vendar pa, 
ce je prejemnik upraviceni lastnik licencnin in avtorskih honorarjev, 
tako obracunani davek ne sme presegati 10 odstotkov bruto zneska
licencnin in avtorskih honorajev.

Do ugodnosti iz 12. clena navedene konvencije je lahko na podlagi 
vloženega zahtevka za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od placil 
uporabe premoženjskih pravic na podlagi dolocb mednarodne 
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavcevanja (KIDO 3) oziroma 
zahtevka za vracilo davka od placil uporabe premoženjskih pravic na 
podlagi dolocb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega 
obdavcevanja dohodka (KIDO 11), upravicen le prejemnik tega 
dohodka, rezident druge države pogodbenice (tj. Makedonije), ki je 
hkrati tudi upraviceni lastnik licencnin in avtorskih honorarjev. 
Upoštevajoc navedeno je z vidika presoje upravicenosti do ugodnosti 
iz konvencije pomembno, s kom je sklenjena pogodba o prenosu 
avtorskih in sorodnih pravic oziroma, kdo je koncni prejemnik 
dohodka. Koncni prejemnik dohodka je praviloma tuji avtor, lahko pa 
tudi tuja avtorska agencija, ce je upravicenje do pravic intelektualne
lastnine preneseno z avtorja na agencijo.

Avtorska agencija, na katero niso prenesene materialne avtorske 
pravice, temvec ta samo v imenu in za racun avtorja sklene 
pogodbo ali prejme placilo, se ne šteje za upravicenega lastnika 
dohodka. To pomeni, da v konkretnem primeru avtorska agencija iz 
Makedonije, ne more uveljavljati ugodnosti iz konvencije, ce nanjo
niso bile prenesene materialne avtorske pravice.

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

OBDAVCITEV AVTORSKIH IN SORODNIH 
PRAVIC, IZPLACANIH V MAKEDONIJO 

Slovenska družba je s fizicno osebo, rezidentom Makedonije sklenila 
pogodbo o prenosu avtorskih in sorodnih pravic. Dohodek se fizicni 
osebi izplaca preko avtorske agencije iz Makedonije, ki ni delodajalec 
fizicne osebe. Fizicna oseba in avtorska agencija nimata stalne
poslovne enote oziroma baze v Sloveniji. Zavezanec sprašuje, ali je 
treba v tem primeru obracunati davcni odtegljaj v skladu z 70. clenom 
ZDDPO-2 oziroma dohodnino v skladu z 78. clenom ZDoh-2. 

Nadalje sprašuje, ali je mogoce uveljavljati znižano davcno stopnjo po 
12. clenu mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavcenja 
med Slovenijo in Makedonijo ter kdo je upravicen do uveljavljanja 
ugodnosti (upraviceni lastnik dohodka ali avtorska agencija iz
Makedonije)?
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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
ZAČETNIH INVESTICIJ IN USTVARJANJA 
NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMEJNIH 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih 
investicij podjetij na obmejnih problemskih območjih, s ciljem 
ustvarjanja novih delovnih mest in pospeševanje podjetništva in 
razvoja ter s tem ohranitve poseljenosti na obmejnih problemskih
območjih.

Cilj javnega razpisa je:
        · spodbujanje podjetij k začetnim investicijam, ki prinašajo 
višjo dodano vrednost na zaposlenega, 

· spodbujanje zaposlovanja in 
· dvig konkurenčnosti na obmejnih problemskih območjih. 

Upravičena območja izvajanja investicij so v 9 regijah (Goriška, 
Gorenjska, JV Slovenija, Koroška, Notranjsko kraška, Obalno kraška,
Podravje, Posavje in Savinjska) in v 56 občinah.

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji na javni razpis so lahko velika, 
srednje velika, mala in mikro podjetja, ki so bila registrirana do 
vključno 31.3.2011 in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in bodo 
izvajali začetno investicijo na obmejnih problemskih območjih, to so:

· gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, 
registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih 
družbah in 

· zadruge po Zakonu o zadrugah. 

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev za leti2011 in 
2012 znaša 14.658.200 EUR.
Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Rok: Rok za oddajo vlog je 30.6.2011, do 14. ure.
Dodatne informacije: Informacije lahko zainteresirani pridobijo v 
Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53, vsak delavnik, 
od 8. do 14. ure.
Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se nahaja na 
spletni strani Sklada: .

Vir: http://www.japti.si

http://www.regionalnisklad.si/

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
INDIVIDUALNIH SISTEMOV OGREVANJA NA 
LESNO BIOMASO 

Kontaktna oseba: Tomaž Svenšek  (tomaz.svensek(at)gov.si) mag. 
Jani Turk (jani.turk(at)gov.si) Telefax: 01/ 400 3348 
Razpisna dokumentacija:  Razpis (Ur. l. RS št. 35/2011 - Razglasni 
del, stran 1106)     
Razpisano sredstev: 9,0 mio EUR; od tega 1,0 mio EUR za leto 
2011, 2,3 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 1,1 mio EUR za 
leto 2015 
Drugi podatki: Predmet razpisa: Dodelitev nepovratnih sredstev za 
sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso 
(v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe 
v vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki 
širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali
zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.  
Višina subvencije:
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za 
izvedbo posamezne operacije je določena v skladu s pravili 
dodeljevanja državnih pomoči in znaša 30-40% odstotkov vrednosti
upravičenih stroškov investicije. 
Rok za predložitev vlog:
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 05.09.2013, 
morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu 
RS in na spletni strani MG na naslovu http://mg.gov.si/ najmanj 45 dni 
pred datumom oddaje vloge. Vloge za prvo odpiranje morajo biti 
oddane najkasneje do 02.06.2011. Roki za oddajo vlog na  naslednja 
odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu marcu, juniju,
septembru in decembru.
Datum odpiranja vlog:
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po 
zaporedju vložitve. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati 
10.06.2011. Naslednja odpiranja vlog se bodo vršila šesti delovni dan 
po roku, do katerega so morale biti predložene vloge.

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

KAKO DO CERTIFIKATA ZA ENERGETSKO 
UČINKOVITOST

Imeti morate vzpostavljen sistem, iz katerega so razvidni vaša
energetska politika, cilji, programi in aktivnosti Slovenska podjetja 
imajo možnost pridobitve certifikata SIST EN 16001, ki zagotavlja, da
 izpolnjujejo evropski standard EN 16001 ter učinkovito in dosledno 
upravljajo energijo. V Slovenskem institutu za kakovost in 
meroslovje zagotavljajo, da certifikat energetske ucinkovitosti 
podjetjem, ki ga pridobijo, omogoca vecjo konkurencnost na trgih in 
prednost pri javnih natecajih. Podjetje tudi ne sme zanemariti 
dobickonosnosti ter okoljske in promocijske koristi pridobitve
certifikata.

Do certifikata po korakih
Certifikat podelijo za to usposobljeni neodvisni certifikacijski organi, 
do njega pa podjetje pride po korakih. Potem ko se vodstvo odloci za 
pridobitev certifikata, se mora podjetje najprej seznaniti z zahtevami 
standarda (podlaga za zacetek certifikacijske presoje je namrec
veljaven standard SIST EN 16001:2009). 

Prvi korak: certifikacijska presoja
Certifikacijska presoja poteka v dveh delih. V prvem ocenjevalci 
pregledajo dokumentacijo in ocenijo stopnjo vzpostavitve sistema 
upravljanja energije. Zunanja institucija, ki opravi presojo sistema, 
pregleda dokumentacijo sistema in njegovo delovanje, za kar ji morate
predložiti dokazila, ki jih zahteva standard.

V drugem delu ocenijo izvajanje in ucinkovitost pridobivanja 
certifikata. Na podlagi ugotovitev iz certifikacijske presoje se odlocijo 
o podelitvi certifikata. Organizacija mora imeti vzpostavljen sistem, iz 
katerega so razvidni njena energetska politika, cilji, programi in 
aktivnosti, kako te cilje doseci. Vse to je treba izvajati in spremljati ter 
tako kot pri vseh drugih sistemih ukrepati ob morebitnih odstopanjih.

Pridobljeni certifikat velja tri leta. V tem obdobju vsako leto 
potekajo preverjanja izvajanja, vzdrževanja in izboljševanja sistema za 
upravljanje energije. Ce je zagotovljena ustreznost upravljanja 
energije, je po treh letih opravljena recertifikacijska presoja.

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

ODPRTA JAVNA RAZPRAVA O STRATEGIJI 
IZKORIŠČANJA BIOMASE V ENERGETSKE 
NAMENE

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešca vso 
zainteresirano javnost, da je odprlo javno razpravo glede Strategije 
izkorišcanja biomase iz kmetijstva in gozdarstva v energetske namene. 
Osnutek strategije, ki je objavljen na spletni strani www.mkgp.gov.si, 
je pripravila strokovna skupina, ki jo je imenoval minister mag. Dejan 
Židan. V tej skupini so bili strokovnjaki vec ministrstev, nevladnih 
organizacij, raziskovalnih institucij in gospodarstva. Glavni razlog za 
pripravo osnutka dokumenta je bil, da je bila uporaba kmetijskih 
pridelkov v energetske namene do sedaj prepušcena precejšnji stihiji. 
Mnenja in stališca lahko posredujete na elektronski naslov 
ove.mkgp@gov.si do konca julija 2011. V mesecu juliju bo ministrstvo
organiziralo tudi javno izmenjavo mnenj.

Vir: http://www.arsktrp.gov.si
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KOLEKTIVNI DELOVNI SPORI

Reševanje kolektivnih delovnih sporov pred posebnimi organi in v 
posebnem postopku ima dolgo zgodovino, saj je bilo v Ženevi že leta 
1882 ustanovljeno t.i. miritveno sodišce. Je pa kolektivni delovni spor 
vsekakor poseben spor tako po predmetu reševanja, po katerem se loci 
od t.i. individualnih delovnih sporov, kakor tudi po strankah postopka, 
ki jim je položaj stranke priznan bodisi po materialnem bodisi po
procesnem pravu

Slovensko pozitivno pravo pojma kolektivnega delovnega spora ne 
opredeljuje in ne opisuje, zaradi cesar je iz vsebine norm mogoce zgolj 
sklepati o tem, kakšna naj bi bila pravna opredelitev pojma. Kolektivni 
delovni spor bi torej lahko opredelili kot spor med strankami 
kolektivnih delovnih razmerij in med osebami, ki jim je priznan 
položaj stranke in katerega predmet je kolektivna pravica, obveznost, 
pravno razmerje ali interes, ki ga po dolocenem postopku stranke lahko 
rešijo same ali pa v njem sodeluje in spor reši ali pomaga rešiti tretja
oseba.

Glede oblikovanja organov, ki sodelujejo in odlocajo v kolektivnih 
delovnih sporih, velja v primerjalnem pravu raznolikost in številnost. 
Ob upoštevanju bistvenih znacilnosti v primerjalnem pravu, lahko 
zakljucimo, da je bistvena teža na organih, ki v kolektivnih delovnih 
sporih sodelujejo na nacin, da posredujejo pri sporu v smislu pomoci 
strankama, da bi spor rešili sami. Na podlagi povedanega poznamo tri
možne nacine reševanja spora, in sicer:

- stranki spor rešita sami brez posredovanja tretjih oseb,
- stranki spor rešita s pomocjo posredovanja tretjih oseb,
- stranki spor rešita ob pomoci pristojnega sodišca.

Reševanje kolektivnih delovnih sporov brez posredovanja tretjih 
oseb

Ta primer reševanja kolektivnih delovnih sporov je najkrajši, 
najcenejši, seveda pa za stranki najbolj primeren, ker spor rešita sami 
brez vmešavanja tretjih oseb. K takšnemu nacinu reševanja sporov 
stranki poleg norm in nacel delovnega prava zavezujejo tudi nacela 
obligacijskega prava, ko npr. celo Obligacijski zakonik v svojih 
dolocbah stranke poziva k mirnemu reševanju sporov. Seveda takšna 
rešitev spora ni vedno mogoca, zaradi cesar sta se v primerjalni praksi 
uveljavila tudi drugi in tretji nacin reševanja kolektivnih delovnih 
sporov in govorimo o posredovanju tretje stranke in o nadomestnem 
reševanju spora. Tretja stranka je obicajno posrednik, miritelj, komisija
za pomirjanje, arbitraža itd.

Vir: http://www.dashofer.si

PRISPEVKI ZA POSLOVODNO OSEBO

Če se lastnik družbe, ki je hkrati direktor družbe prezaposli na šifro 
112, kdaj postane upravičenec v primeru brezposelnosti, torej je 
upravičen do nadomestila za brezposelne? Na kakšen način 
poslovodna oseba, ki je hkrati lastnik podjetja, kjer je več družbenikov, 
plačuje prispevke, če ne more biti zaposlen kot lastnik in ne prejema 
plače? Iz kakšne osnove se obračunavajo prispevki za poslovodno
osebo (so kakšne nove osnove)? 

Nadomestilo za brezposelnost

Lastnik enoosebne družbe, ki je hkrati direktor družbe, je obvezno 
zavarovan za brezposelnost na podlagi 112 kot posameznik, ki ni 
zaposlen in ne prejema place. Ker na tej podlagi ne more postati 
brezposeln na primer, kot je najpogosteje, s prekinitvijo delovnega 
razmerja iz poslovnih razlogov, s cimer bi, v primeru zaposlitve 
izpolnil pogoje za pridobitev nadomestila za brezposelnost, vas 
zanima, v katerih primerih lahko lastnik enoosebne družbe, ki je hkrati 
direktor družbe, sploh postane upravicen do nadomestila za
brezposelnost.

Na podlagi 59. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 
80/2010, v nadaljevanju ZUTD) lahko pravice iz zavarovanja za 
primer brezposelnosti pridobi brezposelna oseba, ki je bila pred 
nastankom brezposelnosti zavarovana najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 
mesecih. Pravice iz zavarovanja pridobi zavarovanec izključno na 
podlagi plačila prispevkov, če za posamezen primer ni določeno
drugače.

Na podlagi 8. člena ZUTD se za brezposelno osebo šteje iskalec 
zaposlitve, ki je ves čas vodenja v evidenci brezposelnih oseb: zmožen 
za delo, prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen 
sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod
ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter:

· ni v delovnem razmerju, 
· ni samozaposlen, 
· ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z 

omejeno odgovornostjo ter zavodu, 
· ni kmet, 
· ni upokojenec, 
· nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca 

izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let. 

Brezposelna oseba lahko uveljavlja denarno nadomestilo v 
trajanju:

· treh mesecev za zavarovalno dobo od 9 mesecev do 5 let, 
· šestih mesecev za zavarovalno dobo od 5 do 15 let, 
· devetih mesecev za zavarovalno dobo od 15 do 25 let, 
· 12 mesecev za zavarovalno dobo nad 25 let, 
· 19 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let, in z 

zavarovalno dobo več kot 25 let, 
· 25 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let, in za 

zavarovalno dobo več kot 25 let. 

V 63. členu ZUTD so določeni razlogi za odklonitev pravice do
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, in sicer pravice
 do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ne more
 uveljavljati zavarovanec, ki je postal brezposeln po svoji krivdi
 ali volji. Za zavarovance, ki niso zavarovani na podlagi
 delovnega razmerja, je v tej določbi predpisano, da ne morejo
 uveljaviti pravice do denarnega nadomestila, če odjava iz vseh
 socialnih zavarovanj ni bila posledica objektivnih razlogov. Med
 objektivne razloge za odjavo iz zavarovanja se štejejo zlasti dalj
 časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj,
 elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju
 zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega
 partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje in
 drugi primerljivi objektivni razlogi.

Glede na zgoraj navedeno mora direktor enoosebne družbe, ki je 
hkrati lastnik te družbe, izpolnjevati naslednje štiri pogoje, da bi 
postal upravičen do nadomestila za brezposelnost po ZUTD: 

· iz vseh socialnih zavarovanj se je odjavil iz objektivnih 
razlogov, 

· pred nastankom brezposelnosti je bil zavarovan najmanj 9 
mesecev v zadnjih 24 mesecih, 

· je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelna 
oseba, 

· ni v delovnem razmerju, samozaposlen, poslovodna oseba 
v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno 
odgovornostjo ter zavodu, kmet, upokojenec, ali nima 
statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca 
izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let. 

Vir: http://www.dashofer.si
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NAJBOLJ PRIVLACNI TRGI ZA SLOVENSKO 
GOSPODARSTVO

V zadnjih letih, ko se slovensko gospodarstvo vse bolj zaveda pomena 
internacionalizacije, je bilo govora o številnih trgih, na katerih se 
kažejo priložnosti tudi za slovenska podjetja. Manj pa je na voljo 
celovitih seznamov držav, v katerih bi bile te celo razvršcene po oceni 
privlacnosti, a je nekaj takšnega prišlo v javnost prav pred kratkim. 

Vlada je namrec pred casom potrdila akcijski nacrt za podporo 
podjetjem na tujih trgih v letu 2011, ki med drugi vsebuje tudi seznam 
najbolj privlacnih trgov za Slovenijo. Ocena privlacnosti je bila 
narejena za 61 držav. Kot najbolj privlacne države so bile opredeljene
in nato razdeljene v vec skupin naslednje:
1. skupina: Rusija, Indija
2. skupina: Turcija, Egipt
3. skupina: Kitajska, BiH, Albanija

INFORMACIJE

SOFINANCIRANJE PRIDOBITVE CERTIFIKATA 
DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

"Pridružite se vec kot 60 slovenskim podjetjem in organizacijam, s 
preko 28.000 zaposlenimi, ki so že vkljucena v certificiranje Družini 
prijazno podjetje in pokažite družbeno odgovornost do svojih 
zaposlenih", poziva Ekvilib inštitut, ki certifikat Družini prijazno 
podjetje razvija in izvaja v sodelovanju s partnerji kot so Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, Fakulteta za družbene vede, 
Združenje delodajalcev Slovenije in drugi. Certifikat zagotavlja 
kratkorocne in dolgorocne pozitivne ucinke usklajevanja poklicnega in 
zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, 
kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter zvecanju 
zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne
pozitivne ekonomske ucinke.

Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno 
odgovoren princip upravljanja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji.

Kaj je postopek pridobitve Certifikata Družini prijazno podjetje?

* upravljalski inštrument za stalno izboljšanje družini prijaznega 
zaposlovanja
* svetovalni postopek
* revizorski postopek prilagodljiv za razlicno velika podjetja in 
panoge
* obsežen katalog prakticnih ukrepov - ukrepi so sistematizirani po 
osmih delovnih podrocjih
* orodje družbene odgovornosti podjetij

Osnovne informacije

Pridobitev certifikata je svetovalno-revizorski postopek, ki ima 
funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja 
uporabljati za boljše upravljanje s cloveškimi viri v kontekstu 
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Skozi notranji postopek podjetje doloci in uresnici izbrane cilje in 
ukrepe. Glede na notranjo oceno dejanskega stanja se, s pomocjo 
zunanjega ocenjevalca/svetovalca, v podjetju doloci nacrt vpeljave 
ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov in 
kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in
družinskega življenja. 

Po pozitivni oceni izvedbenega nacrta implementacije izbranih 
ukrepov s strani revizorskega sveta, podjetje pridobi osnovni certifikat 
»Družini prijazno podjetje«. Po treh letih se oceni, ali so bili zastavljeni 
ukrepi vpeljani in cilji doseženi. Ce so bili cilji doseženi, podjetje 
pridobi Certifik at »DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE« (DPP).

Vir: http://www.dashofer.si

4. skupina: Nemcija, Francija, Srbija, ZDA, Brazilija, Združeni 
arabski emirati
5. skupina: Italija, Avstrija, Madžarska, Ukrajina, Švica, Bolgarija, 
Katar, Saudska Arabija, Južna Koreja, Iran
6. skupina: Hrvaška, Romunija, Makedonija, Kosovo, Crna gora, 
Jordanija, Malezija, Indonezija, Vietnam, Kanada, Kuvajt, Pakistan
Kot dodatno, sedmo skupino pa je ministrstvo za gospodarstvo, ki je 
pripravilo nacrt v sodelovanju z drugimi relevantnimi institucijami, 
opredelilo še skupino visoko tehnološko naprednih držav. To so:
7. skupina: Danska, Švedska, Finska, Norveška, Avstralija, Japonska, 
Velika Britanija, Singapur, Nizozemska, Izrael
V sedmo skupino držav bi sodile še Nemcija, Francija, Kitajska, 
ZDA, Švica, Koreja, Kanada ter Indija, vendar pa so že zajete v 
prejšnjih skupinah.

Zgoraj naštete države so tiste, kamor bodo v vecji meri usmerjene 
aktivnosti za spodbujanje internacionalizacije v letu 2011. V kolikor bo 
tekom leta 2011 zaznan mocan interes slovenskega gospodarstva po 
nastopu na dodatnih trgih oz. bo prišlo do morebitnih sprememb v 
stanju na posameznih trgih, ni izkljucena možnost izvajanja in 
spodbujanja aktivnosti tudi na trgih izven zgoraj naštetih.
Pri opredelitvi ocene privlacnosti posameznih držav za Slovenijo so 
bili upoštevani razlicni faktorji, in sicer rast izvoza posamezne države v 
Slovenijo v letu 2009 ter v prvi polovici leta 2010, napoved 
gospodarske rasti do leta 2015 za posamezno državo, globalni indeks 
konkurencnosti 2010 in napoved globalnih trendov do leta 2025.
Poleg tega so bili upoštevani tudi anketa med podjetji, na katere trge 
želijo vstopiti, že izvedene aktivnosti v letu 2009/2010, vrednost 
izhodnih in vhodnih investicij, rast uvoza države v letu 2009 ter 
vkljucenost v eno izmed napovedanih skupin hitrorastocih trgov - 
denimo skupina BRIK, ki zajema Brazilijo, Rusijo, Indijo in Kitajsko.

Upoštevani so bili tudi obiskanost spletnega portala Izvoznookno za 
posamezno državo, pravno formalna urejenost trgovinskega 
sodelovanja na ravni EU, vidiki mednarodnega razvojnega 
sodelovanja, obstoj instituta mešanih gospodarskih komisij ter interes 
za sodelovanje s strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in
Gospodarske zbornice Slovenije.

Vir: http://www.japti.si

NAJAVA JAVNEGA POZIVA LAS ISTRE ZA
PROJEKTE V LETU 2011

Na podlagi sprejete Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP 2007–2013) v letih 
2011–2013, objavljene v Uradnem listu RS, št. 28/2011, bo LAS Istre 
objavila Javni poziv LAS Istre za projekte za leto 2011.

Javni poziv LAS Istre za projekte bo objavljen junija 2011 na 
spletnih straneh  in www.rrc-kp.si. Na istih spletnih 
mestih bomo objavili tudi datum in kraj javne predstavitve poziva. 
Družbeniki LAS Istre bodo obvestilo o objavi in vabilo na javno
predstavitev prejeli tudi po pošti!

Upravljalec LAS Istre, RRC Koper

www.las-istre.si 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja / Evropa investira v podeželje
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· postopek in nosilce priprave standardov in katalogov 
strokovnih znanj in spretnosti, 

· pogoje in postopke preverjanja in potrjevanja oz. 
pridobitve NPK. 

Kaj je certifikat?

· certifikat je javno veljavna listina, ki jo posameznik 
pridobi v skladu s tem zakonom s katero se izkazuje 
nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK), 

· pomembno je samo to, da posameznik lahko dokaže to 
česar se je naučil in kar zna delati, pomeni možnost 
dokazovanja skritega znanja in spretnosti (pridobljenih z 
delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanja iz prejšnjih 
delovnih mest idr.), priznanje neformalnega in 
nepotrjenega znanja in tudi sredstvo s katerim se beležijo 
rezultati učenja skozi vse življenje 

· ni pomemben način pridobivanja znanja, 
· pomeni enakovredno merilo spretnostim in znanju, 

pridobljenem v šolskem sistemu. 

Kako se pridobi NPK?

Posameznik pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo:
· po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne 

oz. strokovne izobrazbe, 
· po programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, 

če je s temi programi tako določeno ali 
· če dokaže, da dosega standarde strokovnih znanj in 

spretnosti sprejete v skladu s tem zakonom. 

Komu je namenjena pridobitev NPK? 

· odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali 
strokovni izobrazbi, 

· odraslim, ki imajo poklicne kompetence (izkušnje, znanje, 
spretnosti), 

· tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi morali 
za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.

 
KGZS izvaja postopke preverjanja in potrjevanja za pridobitev 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
predelovalec/predelovalka mesa, predelovalec/predelovalka mleka, 
predelovalec/predelovalka sadja, izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, 
peciva in testenin na tradicionalen način, poljedelec/ka,
vinogradnik/ca, sadjar/ka,zelenjadar/ica, živinorejec.

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Pridobivanje NPK je opredeljeno v Zakonu o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah, ki določa:

Vloga KGZS kot izvajalca:

· izvede postopek preverjanja in potrjevanja znanja za 
pridobitev NPK - certifikata in izda kandidatom certifikat, 

· informira kandidate v zvezi s postopkom in pridobitvijo 
certifikata o NPK, zagotovi svetovanje in pomoč pri 
pripravi zbirne mape, jih informira o možnosti 
izobraževanja za pridobitev manjkajočih
znanj, o uporabi strokovne literature,.. 

· vodi evidenco kandidatov 
· KGZS ima 42 posebej zato usposobljenih svetovalcev (5 - 

KGZ M. Sobota, 9 - KGZ Ptuj, 3 - KGZ Maribor, 5 -KGZ 
Celje, 2- KGZ Kranj, 3 - KGZ Ljubljana, 7- KGZ Novo 
mesto, 7- KGZ Nova Gorica, 1 KGZS). 

Dokazovanje poklicne kvalifikacije

Poklicna kvalifikacija se dokaže: na podlagi listin pridobljenih po 
izobraževalnih programih ali na drug nacin (potrjevanje), z 
neposrednim preverjanjem strokovnih znanj spretnosti in
sposobnosti dolocenih v katalogu (preverjanje).

Kdo opravlja preverjanje in potrjevanje?

Preverjanje in potrjevanje opravljajo komisije za preverjanje in 
potrjevanje kvalifikacij ki jih imenuje Državni izpitni center. Clani 
komisij morajo imeti licenco Državnega izpitnega centra.

Vir: http://www.kgzs.si/

VABILO PODJETJEM ZA POSREDOVANJE 
INTERESA ZA SKUPINSKO UDELEŽBO NA 
MEDNARODNIH SEJMIH V LETU 2012 

.

Predlog lahko posredujejo :
· posamezno podjetje iz panoge, ki se po vsebini predstavlja 

na določenem sejmu, 
· podjetje, ki zastopa skupino vsaj petih podjetij iz panoge, 

ki se predstavlja na določenem sejmu, 
· zbornice, panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga 

interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj 
petih podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem 
sejmu 

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa JAPTI za 
skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na 
mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012. Po sprejetem 
programu, bodo vabila za udeležbo na posameznem sejmu 
objavljena na naših spletnih straneh. 

Vaše predloge posredujte v skenirani obliki do petka 08. 
julija 2011 na elektronski naslov: .

Vabimo podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde, oz. 
druga interesna gospodarska združenja, da nam sporočite svoj interes 
oz. interes vaših članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih 
sejmih v tujini za leto 2012

matjaz.rovan@japti.si

USPEŠEN TEČAJ ZELIŠČARSTVA

Društvo Zdrav podjetnik je v  okviru projekta »Darovi narave –
spoznajmo  lokalna zdravilna zelišča« organiziralo v 
spomladanskem času  1. Tečaj zeliščarstva, ki je obsegal eno 
teoretično delavnico (v prostorih društva, na Soški 1v Kopru)  ter tri 
delavnice na terenu: Movraž z okolico, Vremščica, Lopar.  Udeleženci 
so program zelo ugodno ocenili, tako, da bomo  na temo »zelišča« v
jeseni s programom nadaljevali.

Vse, ki  vas zanima  spoznavanje in uporaba naših zelišč vabimo, da 
nas pokličete in se pravočasno prijavite na jesenske delavnice.

Kontakt: 041 836 011, e-pošta: .

Društvo Zdrav podjetnik

zdavp@gmail.com
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POSLOVNA IDEJA: LOBIST
 
Začetni stroški: 1000 evrov
Marketing: osebna poznanstva, internetni oglas, od ust do ust
Posebne zahteve: ustrezno obvladovanje komunikacijskih veščin 
in retorike, poznavanje zakonodaje, dobra poznanstva in čim večje 
število povezav do pomembnih oseb … 
Potrebna oprema: telefon, knjižica s pomembnimi kontakti, 
računalnik, internet, faks
Konkurenca: da
Popoldansko delo: da
Čas delovanja: skozi vse leto

 
Dejstva
Lobist je poklic, ki pri nas sicer še ni močno razširjen, a je po njem 
vse več povpraševanja. Naloga lobista je med drugim vplivanje na 
določene pomembne osebe, ki imajo možnost odločanja, da bi 
sprejele rešitev v interesu naročnika. Nekateri lobiranje 
opredeljujejo kot dejavnost izvajanja odnosov z vplivnimi javnostmi 
ter usklajevanje širših družbenih interesov z ustreznim 
argumentiranjem izbranega stališča in uporabo retoričnih 
sposobnosti. Kdor bi rad lobiral, se mora uradno registrirati pri 
protikorupcijski komisiji, lobiranci pa morajo vsak stik z lobistom 
prijaviti. Nagrade za uspešno sklenjen posel s pomočjo lobista so
precej visoke. 
 
Trg
Čeprav se lobiranje nanaša pretežno na politično delovanje in 
gospodarske vsebine, je prisotno v vseh plasteh družbenega 
življenja, zato je treba ves čas iskati priložnosti za nove posle. 
Zastopate lahko različna združenja in zbornice, nevladne
organizacije, pravna podjetja, banke …
 
Nasvet
Dobro je imeti čim več poznanstev in kontaktov nosilcev odločitev in 
ustvarjalcev javnega mnenja in zastopanja interesov, prek katerih 
lahko uspešno uresničujete zastavljene cilje in projekte. 
Profesionalni lobist mora imeti tudi precej znanja z različnih 
področij: obvladati mora zbiranje in posredovanje informacij, znati 
mora obdelati problem z raziskovalno-analitičnega vidika, pritegniti 
širšo in strokovno javnost, pomagati naročnikom pri pridobivanju 
različnih kontaktov, oblikovati pogajalsko strategijo, prepričevati,
dajati pobude …

SPREJEM POMEMBNEGA ZAKONA ZA 
SLOVENSKE CESTNE PREVOZNIKE

Državni zbor je vceraj sprejel spremembo Zakona o prevozih v 
cestnem prometu, ki bo imel po mnenju OZS pomemben pozitiven
ucinek na delo slovenskih cestnih prevoznikov. Vlada oziroma 
prometno ministrstvo sta prisluhnila pozivom predstavnikov cestnih 
prevoznikov v zbornicah, da je potrebno sektorju, ki ustvarja okoli 6 % 
BDP ter neposredno vpliva na varnost cestnega prometa ter na okolje, 
zagotoviti izboljšanje pogojev poslovanja. Sprememba Zakona o 
prevozih v cestnem prometu prinaša dolocilo, da je prepovedano 
sklepati prevozne pogodbe z rokom placila, ki je daljši od 30 dni od
izstavitve racuna oziroma 60 dni od opravljene storitve.

Poleg normalnega placilnega roka se doloca tudi solidarna 
odgovornost za placilo prevoznih storitev vseh tistih subjektov, ki so 
kakor koli povezani z narocilom, pošiljanjem ali prevzemanjem blaga 
ali potnikov. V OZS ocenjujejo, da bodo imeli ti ukrepi pozitiven vpliv 
na prevoze blaga in potnikov v Sloveniji. Namigi na to, da bodo zaradi 
tega prevzemali prevoze v Sloveniji tuji prevozniki, niso realni, saj jim 
predpisi EU in bilateralni sporazumi omejujejo opravljanje teh 
prevozov. Težko je napovedati vplive tega zakona na mednarodne 
cestne prevoze, ki se bodo opravljali v ali iz Slovenije. Glede na to, da 
na transport blaga in na prevoz potnikov vpliva vec dejavnikov in ne 
samo roki placil, ki pa so v razvitih državah EU bolje urejeni kot so pri 
nas, ne pricakujemo vecjega prenosa teh prevozov na tuje prevoznike.
S spremembo tega zakona se bo nadaljevalo tudi dobro delo OZS pri 
izdaji licenc ter delitvi dovolilnic slovenskim cestnim prevoznikom. 
Nadzor nad tema nalogama zbornice bo še naprej izvajalo prometno
ministrstvo.

Cestni prevozniki, clani OZS, se zahvaljujejo vsem tistim, ki so 
prisluhnili njihovim prošnjam za izboljšanje poslovnega okolja, torej 
strokovnim službam prometnega ministrstva, državnemu sekretarju in 
še posebej ministru za promet ter vecini poslancev državnega zbora.

Vir: http://www.ozs.si

TURISTICNO GOSTINSKA ZBORNICA 
ORGANIZIRA TECAJE ZA TURISTICNE 
VODNIKE

Na Turisticno gostinski zbornici smo vam pripravili tudi tecaj za 
turisticne vodnike, ki vam bo olajšal priprave na izpit in hkrati
prispeval k izboljšanju vešcin turisticnega vodenja. Tecaj vsebuje 
štirideseturno usposabljanje. Izvedbo tecaja smo zaupali 7 razlicnim 
predavateljem, strokovnjakom na podrocju turisticnega vodenja in 
vecinoma dolgoletnim turisticnim vodnikom. Cena tecaja je 240 € + 
DDV. V ceno je poleg teoreticnih predavanj vkljucena tudi prakticna 
simulacija vodenja v avtobusu na enodnevnem izletu po
Sloveniji.

Vsebina tecaja obsega osem razlicnih tematskih sklopov, kot so 
zgodovina, umetnostna zgodovina z arheologijo, turisticna geografija 
s kartografijo, etnologija, psihološki vidiki skupinskih vodenj, 
zakonodajni okvir organiziranja in izvedbe turisticnih potovanj, 
izdelava seminarske naloge s tehniko vodenja in simulacija 
prakticnega vodenja v avtobusu kot vaja za izpit in poznejše vodenje v
praksi. 

Zainteresirani udeleženci – bodoci kandidati na izpitu, se lahko 
prijavijo za tecaj usposabljanja tudi samo za posamezne tematske 
sklope. En teoreticni tematski sklop stane 60 € + DDV, medtem ko 
udeležba na simulaciji prakticnega vodenja v avtobusu stane 140 € +
DDV.

Pomembno! Naš namen ni, da bi vam na tecaju posredovali odgovore 
na izpitna vprašanja. Le-te boste morali še naprej sami poiskati v 
literaturi. Namen tecaja je, da bodoce turisticne vodnike usmerja k
uporabi teoreticnih znanj pri prakticnem vodenju. 

Za pravocasno prijavo in udeležbo na tecaju, ki se bo zacel v 
ponedeljek, dne 19. septembra 2011 pošljite izpolnjeno prijavnico in 
dokazilo o placilu. Zadnji datum za prijavo oz. pošiljanje prijavnic je
12. September 2011.Vabljeni!

Dodatne Informacije: mag. Snežana Škerbinc, tel: 01 58 98 223, 
faks: 01 58 98 224, elektronska pošta: 

Pomembno pojasnilo: Turisticno gostinska zbornica si pridržuje 
pravico do odpovedi tecaja v primeru, da se prijavi manj kot šest
udeležencev za doloceni termin.

Vir: http://www.gzs.si

snezana.skerbinc@gzs.si
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Podatki  naročnika (niso za objavo)

Priimek in ime:  _________________________________________

Naslov:  _______________________________________________

____________________________tel.št.: _____________________

PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE 15

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

PODJETNIŠKA BORZA

UP ZRS
Center za sodelovanje z 
gospodarstvom
Garibaldijeva 18, SI-6000 Koper
Telefon: 05/663 77 80
E-mail:  
Spletna stran: , 

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

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

www.een.si

Armensko podjetje proizvaja plastične cevi in  ostale 
izdelke iz plastičnih mas, izdelujejo proizvodne  linije za 
izdelavo plastičnih cevi, proizvajajo stroje za 
 termoplastiko. Šifra: EEN-maj-01 
Rusko gradbeno podjetje je specializirano za celoten  
obseg gradbenih del. Išče partnerje v tujini, ki želijo širiti 
svojo dejavnost v Rusiji. Družba nudi podizvajalska  dela v 
regiji Volgogard. Šifra: EEN-maj-05 
Ruska prevajalska agencija je ena izmed vodilnih podjetij 
 na trgu prevajalskih storitev, ponuja podizvajalske storitve.  
Šifra: EEN-maj-09 
Rusko podjetje je specializirano za oblikovanje spletnih 
 projektov, web-modeli, podatkovnih baz, programske 
opreme, identifikacije, design za tisk. Iščejo stranke in  
ponujajo vzajemno proizvodnjo. Šifra: EEN-maj-10 
Rusko podjetje, ki proizvaja parafin in emulzijo, išče  
proizvajalce parafina in ponuja trgovske posredniške 
storitve. Šifra: EEN-maj-17 
Podjetje iz Velike Britanije, ki ima 30 let izkušenj na  
področju distribucije električne energije, ki se jo pridobiva 
 iz odpadkov, ponuja distribucijo električne energije in  
storitve instalacije. Šifra: EEN-maj-27 
Modni oblikovalec iz Velike Britanije išče proizvajalca  
obutve, da bi zanj delal kot podizvajalec za izdelavo flip  
flops čevljev ali sandalov. Šifra: EEN-maj-32 
Srbsko podjetje je specializirano za razvoj in raziskave na  
področju industrijske elektronike, išče trgovske posrednike 
in ponuja  proizvodnjo. Šifra: EEN-maj-40 

 

PRODAMO:

Ajdovščina- Cesta
V bližini Ajdovščine, prodamo počitniško hišo – vikend .Hiša 
je bila zgrajena 1981, komplet prenovljena pa leta 1998. 
Obsega pritličje in mansardo. V hiši je izvedeno centralno 
ogrevanje (kurilno olje ali drva) in klimatizacija.Poleg parcele 
v velikosti 788 m2, se nahaja še parcela v izmeri 391 m2, na 
kateri je zasajena trta, sorte refošk starosti 5 let. Ob hiši je 
parcela zatravljena, na njej pa zasajeno raznoliko sadje in 
ostalo rastlinje tipično za to območje. Skupna izmera parcel 
znaša 1.239 m2, hiša pa cca. 80 m2 + kurilnica 3m2 + prostor, 
kjer se nahaja jacuzzi 15 m2.
Koper- Marezige
Na robu vasi, prodamo enostanovanjsko hišo + travnik, na 
katerem je lopa (24+24). Hiša je bila komplet obnovljena leta 
2000. Obsega tri etaže, v prvi etaži se nahaja stara klet in nova 
klet, v drugi in tretji pa stanovanjski del. Zelo mirno okolje. 
Celotna površina hiše je cca. 160 m2, Možnost parkiranja za 3 
avtomobile. ZK urejeno. Možnost prevzema: pomlad 2011.
Cena: 360.000Ä
Ankaran- Kolomban
Samostojna- hiša – dvostanovanjska( pritličje+nadstropje) 
146m2+146 m2 + klet + podstrešje, 537 m2 zemljišča-
zelenice. Zgrajena l. 1994, dokončana  od 1999-2002. Do leta 
2007 je bila hiša uporabljena le za oddih. Komplet 
opremljena. Cena: 650.000Ä
CK-kurilno olje, klima v obeh etažah. Možnost 
menjave.Čudovit pogled na morje.
Izola- Oktobrske revolucije
S stanovanje s čudovitim pogledom na morje, 72,60 m2, 4N. 
Stanovanju pripada garaža v izmeri 17 m2. Cena : cca. 
200.000Ä
Izola- Jagodje- Livade
2S stanovanje v Jagodju, 2N, opremljeno, 45 m2- prodamo 
za 115.000Ä. 
Apartma, 42,70 m2, komplet opremljen- prevzem takoj. 
Cena 92.000 Ä.  UJEMITE PRILOŽNOST. Stanovanje v  
Livadah prodamo opremljeno 3S in 4S stanovanje- novo, 
zgrajeno 2005. 
PIRAN- BELI KRIŽ
Dva komplet prenovljena in opremljena 2S apartaja 
prodamo, 45 m2 in 48 m2 + skupna terasa 22m2, vsak po 
140.000 Ä; možnost nakupa obeh za 275.000 Ä- pogled na 
morje, lepa in mirna lokacija.

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

NUDIM slikopleskarska dela, stavbno pohištvo, pregradne 
stene, gips, oblaganje tal, vgrajevanje vrat in oken. 
Kontakt: MARKO MAJNIK, gms: 051 792 807

NUDIM taxi prevoze in prevoz oseb 8+1, 6+1, 4+1 iz 
Nove Gorice.
Kontakt: TAXI CENTER, gms: 070 222 777, 070 868 714

http://www.een.si
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