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UP ZRS - CENTER ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM

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

AKADEMSKE KOMPETENCE IN PODJETNIŠKA 
INOVATIVNOST - 

POVEZUJEMO SVETOVE 

Gospodarstvo in raziskovalna sfera lahko kljub različnim 
pristopom delujeta komplementarno. Na eni strani imamo 
akademske kompetence znanstveno-raziskovalnih institucij 
in njihovih raziskovalcev, na drugi pa podjetniško 
inovativnost, prilagodljivost in ustvarjalnost. Ko se združita 
raziskovalni duh in podjetniška žilica, lahko dobimo odličen 
produkt. Center za sodelovanje z gospodarstvom 
Znanstveno raziskovalnega središča Univerze na 
Primorskem (v nadaljevanju UP ZRS) poudarja potrebe po 
tovrstnem sodelovanju in ga v skladu s svojimi strateškimi 
usmeritvami podpira ter aktivno išče nove možnosti 
sodelovanja univerze z gospodarstvom.  

Primer konkretnega povezovanja raziskovalne sfere in 
gospodarstva je projekt CONVERT-IT, v katerem  
sodelujeta UP ZRS in novogoriško podjetje Arctur d.o.o.. 

UP ZRS je interdisciplinarno usmerjena ustanova, ki na 
račun prepletanja humanističnih, družboslovnih in 
naravoslovnih ved ponuja gospodarstvu veliko partnerskih 
izzivov. Tako je bilo tudi s podjetjem Arctur, v katerem 
raziskave in razvoj predstavljajo kar tretjino aktivnosti. 

Tomi Ilijaš, direktor podjetja Arctur je sodelovanje 
gospodarstva z akademsko sfero podkrepil z naslednjimi 
besedami: »Družba Arctur  že vrsto let izdatno vlaga v 
raziskave in razvoj. Vse RR aktivnosti so usmerjene v naše 
matično področje, to je svetovni splet in z njim povezane 
sodobne tehnologije. Znotraj tega pa se odpira cela vrsta 
zelo zanimivih razvojnih tem, od razvoja WEB 2.0. rešitev 
prek zelo kompleksnih tehnoloških projektov s področja 
hibridne paralelizacije in optimizacije procesov do spletnih 
orodij za numerične simulacije povezane z industrijsko rabo 
kompozitnih materialov. Za uspešno izvedbo takih 
projektov potrebujemo izkušene in uveljavljene partnerje, ki 
vsak na svojem področju igrajo pomembno vlogo. V dobi 
specializacije je povezovanje nuja in brez vrhunskih 
partnerjev ni vrhunskih izdelkov.«

Projekt CONVERT-IT je torej primer sodelovanja univerze 
in gospodarstva, ki združuje znanost in podjetništvo. V 
okviru tega projekta bodo zasnovali tehnološke in 
uporabniške koncepte za razvoj sistema, ki bo omogočal 
zajem različnih datotek, njihovo pretvorbo v vnaprej 

določene standardne formate, hranjenje standardiziranih 
datotek ter upravljanje. Tako bo v sodelovanju 
raziskovalcev in gospodarstva nastal tržno zanimiv produkt 
namenjen predvsem tistim, ki imajo opravka z velikimi 
količinami slikovnega gradiva. 

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

SODELUJTE TUDI VI V RR PROJEKTIH Z 
EVROPSKIMI UNIVERZAMI

Več projektnih predlogov najdete na 

www.een.si 

PRIJAVITELJ: Grška univerza
PROGRAM: 7. okvirni program, področje IKT
ROK PRIJAVE: 15. 11. 2009
VRSTA SODELOVANJA: Grška univerza začenja 
razvijati projekt na osnovi tehnologije URXD, ki jo je 
razvila Univerza v Houstonu. Gre za 3D tehnologijo 
prepoznavanja obrazov. Glavna ideja je opisati 
»obrazne podatke« (facial data) z uporabo 
deformiranega obraznega modela. Trenutno proučujejo 
URXD glede možnosti učinkovitejše 3D-2D metode. 
Prijavitelj išče partnerja iz vrst velikih podjetij, ki imajo 
izkušnje na področju izgradnje in izpopolnjevanja 
varnostnih sistemov.
ŠIFRA: PS-81-2008

PRIJAVITELJ: Španska univerza
PROGRAM: 7. okvirni program, področje 
okoljevarstva
ROK PRIJAVE: 31. 12. 2009
VRSTA SODELOVANJA: Španska univerza razvija 
projektno idejo »BIOPROP«, ki se ukvarja s 
problematiko procesov čiščenja odpadnih voda iz 
urbanih okolij, kjer je glavni okoljski problem mulj, ki se 
ustvarja med procesom obdelave odpadnih voda.
Snovalci projekta iščejo partnerje med MSP, velikimi 
podjetji, univerzami, raziskovalnimi in tehnološkimi 
centri, ki imajo znanja in ekspertize na področju 
inovativnih sistemskih rešitev za postopke obdelave in 
upravljanja mestnih odpadnih vod. 
ŠIFRA: PS-86

(kliknite na »Želim… sodelovati kot partner v R&R projektih EU«)

V kolikor želite sodelovati v navedenih RR projektih, nas 
pokličite na telefon 05/663 77 13 ali nam pišite na e-naslov: 
een@zrs.upr.si. 

Viri: 
- Spletna stran UP ZRS, www.zrs.upr.si
- Spletna stran Enterprise Europe Network, www.een.si 
- Spletna stran podjetja Arctur d.o.o.,  www.arctur.si 

                                                      Pripravila: Maja Lipnik



REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

Izdajatelj: Regionalni razvojni center Koper, Župančičeva 18, 6000 Koper. Tel.: 05 663 75 80, fax: 05 663 75 81, e-mail: info@rrc-kp.si.  
TRR: SI56 1010 0003 9157 634, Banka Koper. Revija izhaja v prvi tretjini meseca in je brezplačna. Podjetniški glas Primorske je vpisan v evidenco 
javnih glasil pri Uradu Vlade za informiranje, Ljubljana, pod zaporedno številko 1200. Glavna in odgovorna urednica: Irena Bartolič.
Poštnina za naročnike je plačana pri Pošti Slovenije PE Koper, 6104 Koper-Capodistria.
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POTRJEN JE NOV REGIJSKI IZVEDBENI NAČRT ZA OBDOBJE 2010-2012

RRC Koper - Regionalna razvojna agencija Južna Primorska je na osnovi pooblastila Sveta Južno-primorske regije pripravila izvedbeni načrt 
Regionalnega razvojnega programa (RRP) Južna Primorska za obdobje 2010-2012. Dokument je pripravljen za sedem občin Obalno-kraške 
regije. Občina Ilirska-Bistrica, ki je sicer del RRP Južne Primorske 2007-2012, je zaradi nacionalne razdelitve regijskih sredstev s svojimi 
projekti vključena v Izvedbeni načrt Notranjsko-kraške regije 2010-2012.  

Izvedbeni načrt, potrjen na Svetu regije 22. septembra, zajema prioritetne projekte do razpoložljive regijske kvote za sofinanciranje projektov v 
obdobju 2010-2010 iz naslova sredstev Razvoja regij, ki jih bo razpisala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
(SVLR).  Pri uvrščanju projektov v izvedbeni načrt so bili upoštevani pogoji Uredbe o regionalnih razvojnih programih. Projekti morajo 
predstavljati zaključeno funkcionalno enoto, morajo biti izvedljivi v obdobju izvajanja 2010-2012 ter morajo izkazovati regionalni pomen in 
vpliv na dodano vrednost gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanja stanja okolja in zagotavljanja osnovne komunalne 
infrastrukture. 

Razpoložljiva sredstva za obdobje RRP 2010 - 2012  za Obalno-kraško regijo znašajo 10,54 MEUR in bodo v celoti razpisana v okviru 5. 
Javnega razpisa razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi". 

Poleg prioritetnih regijskih projektov, so bili v dokument vključeni tudi drugi regijski projekti, ki se bodo izvajali v tem obdobju. Zbrani so bili 
tudi na podlagi poziva občinam in drugim javnim institucijam. Projekti vsebinsko ustrezajo pričakovanim razpisom iz drugih finančnih virov 
in drugih prioritet strukturnih skladov. V regiji je bilo zbranih za več kot 211 MEUR projektov. Osnovni kriteriji za izbor širšega seznama 
regijskih projektov so bili: relevantnost z vidika RRP-ja, stopnja pripravljenosti projekta in zagotovitev lokalnega sofinanciranja. Minimalna 
višina t.i. "mehkih" projektov je 100.000 EUR, minimalna višina investicijskih pa 200.000 EUR. 

Na seznam drugih regijskih projektov je uvrščenih 55 projektov, večina predlaganih je s strani lokalnih skupnosti. Projekti so razvrščeni v štiri 
programe RRP:  gospodarstvo (14 projektov), človeški viri (22 projektov), podeželje, kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo (3 projekti) ter okolje 
in okoljska infrastruktura (16 projektov). V regiji se bodo v obdobju 2010-2012 izvajali tudi drugi projekti javnih in  zasebnih institucij, ki v 
dokument niso vključeni. Za vse projekte, ki niso uvrščeni na prioritetni seznam, sredstva niso programsko zagotovljena, zato je njihova 
izvedba odvisna od posameznih virov sofinanciranja in uspešnosti projektov na javnih razpisih. Projekti se bodo prijavili na razpise ministrstev 
za EU sredstva in na različne razpise za teritorialno ali mednarodno sodelovanje. Nekateri projekti se bodo izvajali po modelu javno-zasebnega 
partnerstva. 

Svet regije je na seji 22. septembra devet prioritetnih projektov. Prioritetni projekti regije so: 

Nosilec projekta Naslov projekta 

1. Občina Divača:    Gradnja vrtca v Divači 

2. Občina Hrpelje-Kozina:  Izgradnja kanalizacijskega omrežja Kozina Sever - I. faza  

3. Občina Izola:   Izgradnja komunalnih naprav v vasi Korte – II. faza 

4. Občina Komen:  Izgradnja komunalne infrastrukture Komen V. faza in 
Komen Jug 

5. Mestna občina Koper:    Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Dekani I. faza 
- 1. etapa  

6. Mestna občina Koper: Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza 
– 1. etapa 

7. Občina Piran:  Izgradnja čistilne naprave Sečovlje II. faza s kanalizacijo 

8. Občina Piran:  Izgradnja kanalizacijskega omrežja Nožed-Vinjole 

9. Občina Sežana:    Sanacija lokalnih vodovodnih virov Vrhe OB111-07-0044  
 

Pripravila: mag. Tina Jančar Matekovič
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GOSPODARSKE ZBORNICE

NOVE PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI

Primorska gospodarska zbornica Koper vabi  posameznike, ki načrtujejo 
dodatne podjetniške priložnosti na podeželju, da se vključijo v naš 
izobraževalni projekt »Nove podjetniške priložnosti  na podeželju«

V okviru navedenega projekta bomo organizirali v mesecu novembru 2009 
prvo celodnevno delavnico, na kateri bodo udeleženci osvojili znanja iz 

 P  R   I   J  A  V  N  I  C  A 

Na  enodnevno delavnico "NOVE PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI NA PODEŽELJU"

Ime in priimek: _______________________________________________________________

Status (nezaposlen, kmet, občasno zaposlen, zaposlen, študent, ): ________________________

Naslov: _____________________________________________________________________    

Kontakt (tel. e-pošta) : _________________________________________________________

Se prijavljam na  zgoraj navedeno delavnico. 

naslednjih področij:
- odpiranje dopolnilne oziroma redne dejavnosti samostojnega 
podjetnika na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, turistične 
dejavnosti, dejavnosti domače in umetne obrti, zeliščarstva…
- možnosti financiranja tovrstnih dejavnosti, zaposlovanje
-  usposabljanje za izvajanje dejavnosti na podeželju v sosednji Italiji, 
primeri iz prakse
-  predstavitev uspešnega podjetništva iz našega okolja
-  zaključno srečanje vseh udeležencev z izvajalci delavnice

Delavnica bo predvidoma v soboto, 7. novembra 2009; s pričetkom ob 
9.00 uri ter zaključkom ob 17.00 uri.

Glavni namen delavnice je, da udeleženci pridobijo osnovno znanje 
oziroma usmeritve, na osnovi katerih se lažje odločijo za dopolnilno 
dejavnost na podeželjskem okolju ter kasneje  tudi redno zaposlijo. 

Številne podjetniške priložnosti, ki jih ponuja 
obalno-kraško podeželje (vinske kleti, kmečki 
turizem, kmetije odprtih vrat, kulturni 
spomeniki, že uveljavljene rekreacijske/ 
pohodniške poti, istrska kulinarika…) so 
lahko  ugodno izhodišče za nove zaposlitvene 
možnosti. 

Delavnica je za udeležence brezplačna. Glede 
na omejeno število mest (največ 15) prosimo 
zainteresirane, da izpolnijo priloženo 
prijavnico ter nam jo vrnejo do 12.10.2009 na 
naslov:
Primorska gospodarska zbornica, Ferrarska c. 
2, 6000 Koper.

DRUŠTVO ZDRAV PODJETNIK SE BO 
PREDSTAVILO NA PRIREDITVI " DNEVI 

KMETIJSTVA SLOVENSKE ISTRE 09"

Prireditev, ki je v Kopru postala že tradicionalna in se izvaja pod 
pokroviteljstvom Mestne občine Koper, privabi v jesenskem času kar veliko 
obiskovalcev. Društvo Zdrav podjetnik je na prireditvi vedno prisotno in tako se 
bomo tudi letos predstavili z našimi projekti, predvsem pa z naslednjimi:
     
     - Olium center: ustanavljanje izobraževalnega centra oljkarstva
     - Rekreacijski pohodi: za zdravje in prijetno druženje
     - Projekt "Vrtnica za naše športnike" - poskrbimo za zdravstveno preventivno  
       naših neprofesionalnih športnikov
     - Istrski piknik: priložnost za predstavitev ponudbe na podeželju

Dnevi kmetijstva slovenske Istre 09 bodo  24. in 25. oktobra 2009 v Kopru.

Veseli bomo, če nas boste obiskali in z nami poklepetali.

Društvo Zdrav podjetnik

PRIČENJAMO TRETJI SKLOP 
POSVETOV Z DELODAJALCI PO VSEJ 

SLOVENIJI

Konec tedna pričenja Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) tretji 
sklop posvetov z delodajalci po vsej Sloveniji. Prvi med njimi 
se bo odvil v petek, 2. oktobra 2009, v Ljubljani, zadnji, 
dvanajsti zapovrstjo pa bo v Kopru, 26. novembra 2009.

Kot je znano, je Zavod glede na naraščajočo gospodarsko-
finančno krizo, ki je zajela tudi Slovenijo, z organizacijo 
posvetov  vzpostavil še tesnejše sodelovanje z delodajalci kot 
najpomembnejšim partnerjem Zavoda na trgu dela. V ta namen 
smo v prvi polovici letošnjega leta skupaj s predstavniki dveh 
največjih delodajalskih organizacij: obrtno-podjetniško in 
gospodarsko zbornico organizirali 28 posvetov z delodajalci, 
sedaj pa želimo sodelovanje še dodatno okrepiti s 
sistematičnim posredovanjem informacij, povezanih z 
delodajalci, ter tako povečati obveščenost o storitvah, ki jih 
Zavod nudi za delodajalce. Za delodajalce so posveti 
brezplačni.

Na posvetih z delodajalci bodo strokovni delavci Zavoda v 
zgoščeni obliki podali aktualne informacije, ki se nanašajo na 
sodelovanje Zavoda z delodajalci. Spregovorili bomo o 
trenutnih razmerah na trgu dela z možnostmi zaposlovanja v 
tujini, posebno pozornost pa bomo posvetili aktualnim 
razpisom aktivne politike zaposlovanja, s katerimi 
spodbujamo zaposlovanje pri delodajalcih. Poleg tega bomo 
predstavili elektronske storitve Zavoda, ki jih razvijamo za 
svoje uporabnike in so med delodajalci čedalje bolj v uporabi - 
naj omenimo, da delodajalci kar v 80 % po elektronski poti 
posredujejo prosto delovno mesto na Zavod in le v 20 % na 
tiskanem obrazcu. Ponekod bomo predstavili tudi postopke in 
možnosti za zaposlovanje tujcev. 

Več informacij: www.ess.gov.si/slo

V SLOVO

Spročamo žalostno vest, da je po hudi bolezni umrl 
naš dolgoletni član, nagrajenec za gospodarske 
dosežke in član našega UO, Božo Luzar. Od njega 
smo se poslovili na žalni seji v sredo 30. septembra 
2009 ob 12.00 uri na sedežu naše zbornice, 
Ferrarska 2 v Kopru. 
 
Primorska gospodarska zbornica



O POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE  

Poslovni register Slovenije (PRS) je skladno z Zakonom o Poslovnem 
registru Slovenije osrednja baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s 
sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali 
nepridobitno dejavnost. 

Sestavni del PRS je od 1. 2. 2008 dalje sodni register. 

O vpisih gospodarskih družb in drugih subjektov, za katere zakon določa, 
da se vpišejo v sodni register, odločajo registrska sodišča. O vpisih 
podatkov samostojnih podjetnikov (od 1. 7. 2005 dalje) in fizičnih oseb – 
sobodajalcev (od 21. 1. 2008 dalje) v PRS odloča AJPES.

AJPES vpiše v PRS tudi subjekte, ki za opravljanje svoje dejavnosti 
najprej potrebujejo vpis v register poklicev ali dejavnosti pri drugem 
državnem organu ali instituciji (PRS je njihov izvedeni register).

Gospodarske družbe in drugi subjekti vpisa v sodni register sestavljajo 35 
% vseh poslovnih subjektov, vpisanih v PRS, 42 % vseh poslovnih 
subjektov predstavljajo samostojni podjetniki in fizične osebe – 
sobodajalci, ostali subjekti pa 23 % vseh poslovnih subjektov PRS. 

AJPES javnost podatkov PRS zagotavlja z vpogledom v podatke prek 
spletnega portala (iPRS), z izdajanjem izpisov iz PRS in s pripravo izbora 
podatkov po zahtevanih izbranih kriterijih uporabnikov. 

Vir: ajpes.si
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OBVESTILA

PODPORA ZA UPORABO ZGOŠČENEGA 
GROZDNEGA MOŠTA

NAMEN UKREPA
Uporaba zgoščenega grozdnega mošta (ZGM) ali rektificiranega 
zgoščenega grozdnega mošta (RTK) za obogatitev namesto saharoze, 
v letih, ko je obogatitev potrebna.

UPRAVIČENCI
Do podpore so upravičeni proizvajalci vina, ki za povečanje naravne 
volumenske alkoholne stopnje proizvodov uporabljajo ZGM ali RTK, 
proizveden v Skupnosti. 

KAKO DO PLAČIL
Vlogo je potrebno predložiti na ARSKTRP v roku dveh mesecev od 
datuma zadnje obogatitve.

Višina podpore
Podporo za uporabo ZGM ali RTK se izplača  na podlagi 
potencialnega volumenskega deleža alkohola (vol. %)  v hektolitru 
koncentrata:
• ZGM:   1,699 EUR/vol. % × hl 
• RKT:    2,206 EUR/vol. % × hl 

Formula za izračun podpore

višina podpore (EUR/vol. % × hl) × število dodanih hekto 
stopenj (vol. % × hl )

Informacije: e-pošta: marjandvornik˛@gov.si
                    tel: 01 580 76 79, Jana Urbančič

Vir: www.arsktrp.gov.si

OBJAVLJEN RAZPIS GARANCIJE SKLADA 
ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO 

OBRESTNE MERE
Prijave so možne do 15.10.2009

Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad danes, 25.9.2009 v UL 
RS št. 74/2009 objavil Javni razpis za produkt P1C-Garancije Sklada za 
bančne kredite s subvencijo obrestne mere. 
 
Zaradi velikega povpraševanja po garancijah sklada in subvenciji 
obrestne mere s strani podjetij, je Ministrstvo za gospodarstvo zagotovilo 
dodatna sredstva v višini 20 mio EUR garancijskega potenciala. Razpis 
za izdajo garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - 
P1C, v višini 20 mio EUR je objavljen na njihovi spletni strani.
Rok za prijavo na omenjen razpis je 15.10.2009, zato je potrebno s 
prijavami pohiteti. Vloge, ki bodo  prispele po tem roku bodo kot 
prepozne zavrgli. 

Vse ostale informacije v zvezi z objavljenim razpisom najdete na spletni 
strani Slovenskega podjetniškega sklada www.podjetniskisklad.si.

Vir: www.gzs.si

UVOZNA IN IZVOZNA DOVOLJENJA

V Evropski uniji se za nadzor in regulacijo blagovne menjave kmetijskih 
proizvodov s tretjimi  državami (nečlanicami EU) izvaja sistem uvoznih 
in izvoznih dovoljenj. 

Po definiciji uvozno ali izvozno dovoljenje daje pravico in zavezuje k 
uvozu oziroma izvozu navedene količine zadevnih proizvodov v roku 
veljavnosti dovoljenja. 
Te obveznosti so glavne zahteve v smislu 20. člena Uredbe Komisije 
(EGS) št. 2220/85. 

Če je uvožena ali izvožena količina za največ za 5% presega ali je za 5% 
manjša od količine, navedene na dovoljenju ali potrdilu se šteje, da je bil 
uvoz ali izvoz opravljen.

Izjema - preferencialni uvoz, tarifne kvote - kjer uvožene količine ne 
smejo preseči količine, navedene na dovoljenju.  

Prenos pravic dovoljenja 
Imetnik uvoznega oz. izvoznega dovoljenja lahko prenese pravico do 
koriščenja dovoljenja na drugo osebo (prevzemnika), vendar dolžnosti 
(varščine), ki izhajajo iz dovoljenja, niso prenosljive. Prevzemnik svoje 
pravice ne sme prenesti na drugega, razen v primeru, da jo prenese nazaj 
na imetnika dovoljenja; takrat ARSKTRP vpiše v polje 6 »pravice 
prenesene nazaj na imetnika« in vpiše datum prenosa, ime in naslov 
prevzemnika ter ga potrdi z žigom. Prenos se nanaša na količine, ki še 
niso bile izrabljene. Za nekatere kmetijske izdelke prenos ni možen 
skladno s predpisi po posameznih tržnih redih. 
 
Izpisek iz dovoljenja 
Za izvršitev več poslov istočasno na osnovi enega dovoljenja, lahko 
ARSKTRP na prošnjo imetnika ali prevzemnika dovoljenja izda enega ali 
več izpiskov, ki imajo enak pravni učinek, kot ga ima izvorno dovoljenje. 
Izpis je sestavljen iz dveh izvodov (prvi izvod za vlagatelja, drugi izvod 
za izdajatelja). 
 
V polje 5 se vpiše naziv in naslov ARSKTRP, ki izda izpisek. 
 
Nadomestno dovoljenje 
ARSKTRP na zahtevo vlagatelja ali izdajatelja izda tudi nadomestno 
dovoljenje v primeru, de se originalno dovoljenje izgubi, da je določeno 
izvozno nadomestilo večje od nič in v primeru, da je originalno 
dovoljenje uničeno, pa še ni bilo izrabljeno v celoti. V primeru izgube 
nadomestnega dovoljenja se novo nadomestno dovoljenje ne izda. 

 
Nadomestno dovoljenje vsebuje podatke ter vnose prvotnega dovoljenja 
in se glasi na količino, ki je bila navedena na originalnem dovoljenju. V 
polje 22 se vnese besedilo »nadomestno dovoljenje izgubljenega 
dovoljenja«  ter številka prvotnega dovoljenja. 
 
Razveljavitev dovoljenja ali podaljšanje roka veljavnosti dovoljenja
Če nastanejo okoliščine, ki predstavljajo višjo silo, ARSKTRP na prošnjo 
vlagatelja podaljša rok veljavnosti dovoljenja ali razveljavi dovoljenje in 
sprosti varščino. V ta namen vlagatelj v roku šestih mesecev od izteka 
roka veljavnosti predloži dokazila o okoliščini, ki šteje za višjo silo. 

Vir: www.arsktrp.gov.si
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INFORMACIJE

PROTIDAMPINŠKI IN IZRAVNALNI UKREPI

Vsak protidampinški in izravnalni ukrep je uveden z uredbo Komisije, 
uredbo Sveta ali obvestilom, ki je objavljeno v Uradnem listu EU.   

Zaradi hitrejšega in preglednejšega dostopa do teh informacij 
pripravljamo seznam objavljenih ukrepov v obliki tabele za vsako leto 
posebej. V seznamu so v krajši obliki povzete nekatere informacije o 
ukrepu, npr. opis ukrepa, opis blaga, oznaka TARIC ali oznaka KN, 
poreklo, naslov in številka uredbe ali obvestila, datum začetka veljavnosti 
ukrepa in še kakšna dodatna informacija.   

Spodaj podajamo opis vsebine posameznih stolpcev v seznamu 
protidampinških in izravnalnih ukrepov. 

V stolpcu "OPIS UKREPA" je v krajši obliki povzet naslov uredbe ali 
obvestila. Iz opisa ukrepa lahko razberemo postopke/stopnje/aktivnosti 
uvedbe protidampinške in izravnalne dajatve in postopke/preglede po 
uvedbi protidampinške in izravnalne dajatve. Ti postopki so npr. začetek 
protidampinškega postopka, uvedba začasne protidampinške ali 
izravnalne dajatve, uvedba dokončne protidampinške dajatve, vmesni 
pregled, delni vmesni pregled, pregled zaradi možnega izogibanja, 
pregled zaradi izteka ukrepa, razveljavitev dokončne protidampinške ali 
izravnalne dajatve.   

V stolpcu "OPIS BLAGA" je naveden širši opis blaga, ki je predmet 
ukrepa.   

V stolpcu "OZNAKA TARIC/KN" je navedena 10- ali 8-mestna 
nomenklaturna oznaka blaga, ki je predmet ukrepa.   

V stolpcu "POREKLO" je navedena država nepreferencialnega porekla 
blaga, na katero se ukrep nanaša. Ukrep se lahko nanaša tudi na državo, iz 
katere je zadevno blago dobavljeno.   

V stolpcu "DATUM ZAČETKA" je naveden datum, ko začne ukrep 
veljati.   

V stolpcu "OPOMBA" so dodatne informacije, ki jih je treba izpostaviti, 
npr. "Popravek se nanaša samo na dodatno oznako."   

Več informacij o protidampinški in izravnalni dajatvi lahko najdete na 
spletnih straneh Carinske uprave RS ali na spletnih straneh izvoznega 
okna: 

Vse informacije v zvezi s stopnjami protidampinške ali izravnalne 
dajatve oz. o drugih ukrepih, vezanih na določeno blago, lahko poiščete z 
brskalnikom TARIC.   

Vir: www.carina.gov.si

UVRŠČANJE ŠTIRIKOLESNIH IN 
TRIKOLESNIH VOZIL Z ELEKTRIČNIM 

MOTORJEM

V Uradnem listu EU L 205, z dne 7. 8. 2009, je objavljena Uredba 
Komisije (ES) št. 718/2009, z dne 4. avgusta 2009 , s katero so bila 
štirikolesna in trikolesna vozila z električnim motorjem uvrščena v 
kombinirano nomenklaturo. Uredba začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu EU L, to je 27. 8. 2009.   

Seznam vseh objavljenih uredb o uvrstitvi določenega blaga v 
kombinirano nomenklaturo [DOC-2,8MB](povezava 2), ki jih v 
spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh 
državah članicah Evropske skupnosti, je objavljen na spletni strani 
CURS.  

Vir: www.carina.gov.si

PLAČEVANJE DDV ZA RAČUN TRETJE 
OSEBE – DODATNA POJASNILA ZA 

POSTOPANJE DAVČNIH ZAVEZANCEV 
 
Na Davčno upravo RS se je obrnilo več davčnih zavezancev, ki so 
predlagali, da bi ob izpolnjevanju posameznih poslovnih obveznosti do 
njihovih dobaviteljev, obračunani znesek DDV nakazali neposredno na 
račune za vplačevanje javnofinančnih obveznosti, in sicer za račun 
posameznega dobavitelja. Davčni zavezanci menijo, da se na ta način 
izognejo negotovosti glede priznanja pravice do odbitka vstopnega davka 
na dodano vrednost (DDV) s strani davčnega organa. 

Kljub temu, da za takšno ravnanje v veljavnih predpisih ni najti 
neposredne pravne podlage, Davčna uprava RS takega ravnanja davčnih 
zavezancev ne more preprečiti. V kolikor se davčni zavezanci kljub temu 
odločijo za takšen način poslovanja, naj se zanj odločajo selektivno in 
izključno v dogovoru z dobaviteljem. 

Osnovna pojasnila v zvezi s plačevanjem DDV za račun tretje osebe so že 
objavljena na naslednjem mestu:  
http://www.durs.gov.si/si/novice/poslovanje_z_neplacujocimi_gospodar
skimi_subjekti_in_
odgovornost_gospodarskih_subjektov_za_placilo_utajenih_davcnih_ob
veznosti_dodatna_pojasnila/  

Kaj je dolžan narediti kupec, ki želi opraviti plačilo DDV za račun 
svojega dobavitelja? 

•Kupec mora pred prvim takšnim plačilom obvestiti davčni urad, ki je 
pristojen za opravljanje nadzora nad poslovanjem dobavitelja, za 
katerega račun namerava odvesti znesek obračunanega DDV. 

•Kupec mora najkasneje do konca posameznega meseca temu davčnemu 
uradu posredovati tudi kopije računov, na podlagi katerih je za dobavitelja 
v svojem imenu in za njegov račun plačal znesek na računih 
obračunanega DDV. 

•Kupec plačilo izvede tako, da obračunani DDV (lahko je samo za 
posamezni prejeti račun ali pa za več prejetih računov skupaj) nakaže v 
svojem imenu neposredno na podračun Davek na dodano vrednost po 
obračunu. 

•Kupec mora v sklicu plačilnega navodila navesti davčno številko 
dobavitelja, ker je le ta podlaga za knjiženje v knjigovodsko evidenco.

Upoštevanje plačanih zneskov ob ugotovitvi obveznosti za DDV 
oziroma presežka DDV 

•Po predložitvi obračuna DDV-O s strani davčnega zavezanca – 
dobavitelja se bo primerjal znesek obveznosti za DDV oziroma znesek 
presežka DDV z opravljenimi plačili, ki jih je za račun dobavitelja v zvezi 
z računi, ki se nanašajo na posamezno davčno obdobje, opravila tretja 
oseba – kupec.

•Preden davčni organ ne bo opravil takšne primerjave, davčni zavezanec 
ne bo mogel razpolagati s sredstvi, ki jih je za njegov račun plačala tretja 
oseba - kupec

•Davčni zavezanec bo prejel morebitno razliko med opravljenimi plačili 
in zneskom obveznosti DDV oziroma presežkom DDV, v roku za vračilo 
davka po predloženem davčnem obračunu DDV-O za posamezno davčno 
obdobje. Upravičenost do obravnavane razlike bo davčni organ preverjal 
v postopku davčnega nadzora. Davčni organ bo lahko to razliko tudi 
zmanjšal za znesek davkov, ki jim je že potekel rok plačila, pa jih davčni 
zavezanec davčnemu organu ni poravnal.

•V primeru, da davčni zavezanec obračuna DDV v predpisanem roku ne 
bo predložil, bo s strani davčnega organa pozvan k njegovi predložitvi. V 
primeru, da obračun kljub pozivu v postavljenem roku ne bo predložen, 
bo davčni organ na podlagi 68. člena ZDavP-2 opravil oceno davčne 
osnove in z odločbo odmeril davčno obveznost. 

Vir: www.durs.gov.si
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JAPTI OBJAVIL BORZO RR KADROV

Vzpostavitev borze raziskovalnih kadrov je logična posledica 
objave javnega razpisa za sofinanciranje zaposlitev 
raziskovalcev ob prehodu v podjetja in uresničitve njegovih 
ciljev.

Borza raziskovalnih kadrov je namenjena vsem podjetjem, ki 
iščejo raziskovalne ali druge visokotehnološke kadre in želijo 
ustanoviti ali okrepiti raziskovalno skupino v podjetju. Sodelovanje 
na razpisu ni pogoj za uporabo in sodelovanje na Borzi 
raziskovalnih kadrov. Borza raziskovalnih kadrov je priložnost za 
vse, ki si želijo sprememb. 

Borza raziskovalnih kadrov deluje na način, da po vnosu vašega 
uporabniškega profila, sistem avtomatsko pošlje sporočilo o novem 
vpisu na borzi, ki je ustrezen vašemu uporabniškemu profilu 
(dejavnost, stopnja izobrazbe, regija). 

Prednosti sodelovanja za podjetja:
• Ustvarjanje neposrednega stika s potencialnimi kadri,
• Večje možnosti za pridobitev ciljnega kadra,
• Večanje uporabe znanstvenega in razvojnega dela na dejanskih 
projektih,
• Večja prepoznavnost vašega podjetja. 

Prednosti sodelovanja za raziskovalce:
• Hitro in učinkovito vzpostavljanje neposrednega stika z 
delodajalci,
• Večje možnosti za pridobitev zaposlitve,
• Večanje možnosti za pridobitev zaposlitve na želenem področju,
• Pridobitev novega znanja in sodelovanje na konkretnih projektih v 
podjetju. 

Prijavite se na spletni strani: 
www.imamidejo.si/borza-kadrov. 

Minimalna pravna ureditev podjetja – dokumentacija 
in roki hranjenja  

V tabeli so navedeni dokumenti, ki urejajo področje delovnih razmerij, in 
morajo biti na voljo v vsakem podjetju, ter roki hranjenja dokumentarnega 
gradiva oz. poslovne dokumentacije. Minimalna pravna ureditev je odvisna od 
velikosti gospodarske družbe. Zato so pri seznamu upoštevani kriteriji 
velikosti gospodarske družbe, kot jih določa 55. člen ZGD-1. 

EU IMA NA VOLJO 5 MILIJARD EVROV 
ZA RAZISKAVE

Evropska komisija je konec julija v sklopu 7. okvirnega programa 
razpisala več kot 5 milijard evropskih sredstev namenjenih 
raziskavam, razvoju in inovacijam.

Sedmi okvirni program (7. OP) je program Evropske skupnosti za 
raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti. To je 
glavno orodje Evropske unije za financiranje raziskav v Evropi, 
program pa traja od leta 2007 do 2013 (razen EURATOM, ki traja 
do 2011). 

7. OP je oblikovan tudi zato, da se sooči z zaposlitvenimi potrebami 
in konkurenčnostjo Evrope. 7.OP podpira raziskave na izbranih 
prednostnih področjih - cilj tega je ustvariti ali ohraniti svetovno 
vodilno vlogo EU znotraj teh sektorjev. Sestavljen je iz 4 glavnih 
sklopov dejavnosti, ki oblikujejo 4 posebne programe ter peti 
posebni program o jedrskih raziskavah: 

1. SODELOVANJE (ang. Cooperation): Skupno obravnavanje 
glavnih raziskovalnih tem
2. ČLOVEŠKI VIRI (ang. People): Si želite znanstveno poklicno 
pot v Evropi ?
3. ZAMISLI (ang. Ideas): Naj pametne zamisli delajo za Evropo !
4. ZMOGLJIVOSTI (ang. Capacities): Gradnja gospodarstva 
znanja
5. EURATOM: Zagotavljanje jutrišnjih potreb po energiji
Trenutno razpisana evropska sredstva so na voljo v programih 
Sodelovanje, Zamisli in Zmogljivosti. Podrobnejše podatke po 
posameznih razpisih so na voljo v spodnjih seznamih. 

Vir: www.imamidejo.si



DAVČNO PRIZNANI STROŠEK REZIDENTA  

Zaposlenec, rezident Slovenije, se enkrat tedensko vozi v tujino z letalom in se 
konec tedna vrača v Slovenijo. V tujini ima najeto stanovanje od fizične osebe, s 
katero ima tudi sklenjeno pogodbo in ji plačuje najemnino v gotovini ter za to 
prejme blagajniški prejemek. V povprečju živi tam tedensko tri dni, torej ima dve 
nočitvi oz. v povprečju 8 nočitev na mesec. Družba mu najemnino povrne v celoti 
(500 EUR mesečno). Ali je to davčno priznani strošek? Če bi živel v hotelu, bi 
stroški nočitev bistveno presegali strošek najemnine. Ali ima kot član uprave, ki 
sodeluje z vladnimi institucijami v tujini, pravico do službenih oblek oz. so to 
davčno priznani stroški v Sloveniji? 

Glede na vaše podatke predvidevamo, da je posameznik v tujino poslan na 
službeno pot, torej, da je podlaga za povračilo stroškov potni nalog. Menimo, da je 
v tem primeru povračilo stroškov najemnine (kot povračila stroškov za prenočišče) 
utemeljeno. Morate se zavedati, da je lahko davčna narava dohodka v primeru, ko 
bi bil posameznik napoten na delo v tujino, tudi drugačna. V tem primeru se namreč 
povračilo najemnine ne bi štelo kot povračilo stroškov, temveč kot zagotavljanje 
brezplačne nastanitve in bi se lahko obravnavalo kot boniteta. 

Kot ste pojasnili, si družba s tem optimizira stroške. Strošek najemnine je nižji, kot 
bi znašali stroški prenočišča v hotelu. Torej razlogov za davčno priznavanje 
odhodkov ne bi smelo biti (seveda bi bilo treba hkrati preveriti ali je stanovanje v 
najemu primerno (ni preveliko), ali je višina najemnine ustrezna). Treba se je 
zavedati, da bo davčni organ tovrstne stroške presojal bolj podrobno, kot bi presojal 
stroške hotela). 

Glede davčnega priznavanja stroškov morate upoštevati tudi to, da mora zaposleni 
kot dokaz k potnemu nalogu zagotoviti kopijo pogodbe o najemu in blagajniške 
prejemke v zvezi s plačilom najemnine (kot veste, ste za knjiženje povračil stroškov 
zagotoviti verodostojno knjigovodsko dokumentacijo). 

Članu uprave lahko v internih aktih družbe zagotovite tudi pravico do nakupa ali 
povrnitve stroškov (npr. v obliki dodatka za urejenost) službenih oblek. Koliko 
oblek mu bo družba dolžna kupiti oziroma v kakšni vrednosti se mu ta strošek 
povrne bo tako odvisno od določb v internih aktih oziroma glede na določbo v 
njegovi pogodbi o zaposlitvi (če si bo to pravico izpogajal ob podpisovanju 
pogodbe o zaposlitvi). 

Pri tem morate upoštevati, da davčna praksa v Sloveniji vsa takšna izplačila 
opredeljuje kot obdavčene dohodke posameznika, ki jih je potrebno obdavčiti 
(kar pomeni, da boste v primeru nakupa 4 oblek zaposlenemu, državi plačati še 
dodatnih 6 oblek). 

Po Zakonu o dohodnini bi se namreč izročitev službene obleke štela kot boniteta, ki 
bi jo bilo treba prišteti plači zaposlenega. 

Vir: www.dashofer.si

VRAČILO TROŠARINE ZA POGONSKA GORIVA  

Kupci pogonskega goriva imajo od začetka avgusta pravico do povračila dela 
trošarine, če je na računu tudi registrska številka vozila. Vendar to velja le za 
tovornjake in avtobuse, za osebna službena vozila pa se ni nič spremenilo.

Carinska uprava je začela v začetku avgusta začela sprejemati prve zahtevke za 
vračilo trošarine za komercialni namen – vračilo znaša največ 130 evrov na tisoč 
litrov. To omogočajo spremembe zakona o trošarini in pravilnik o vračilu trošarine 
za komercialni namen. Upravičenci so kupci pogonskega goriva, ki se dokazljivo 
porabi za prevoz blaga z registriranimi motornimi vozili (lastnimi ali najetimi), ki 
so namenjena izključno cestnemu prevozu blaga in imajo največjo dovoljeno maso 
večjo od 7,5 tone ter za prevoz potnikov (linijski, izredni). 

Zahteva po računih, na katerih je registrska oznaka posameznega vozila, se torej ne 
nanaša na osebna vozila, ne glede na dejstvo, ali je vozil (osebni avto, manjši 
dostavni avto) last podjetja ali se uporablja za službene in zasebne namene. 

Vir: www.dashofer.si
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PRAVNA PISARNA

VRAČILO DAVKA NA MOTORNA 
VOZILA 

 
Pojasnilo DURS, št. 4234-12/2009, 9. 9. 2009

Zavezanec sprašuje, ali je davčni zavezanec upravičen do 
vračila davka na motorna vozila, ki ga je plačal ob pridobitvi 
motornega vozila iz druge članice EU (zavezancu je bilo na tej 
podlagi izdano potrdilo o skladnosti vozila), ter ga je naknadno 
(v Sloveniji) predelal iz kategorije M1 (osebni avtomobil z 
obliko nadgradnje) v kategorijo N1 (tovorno vozilo). Ob tem še 
navaja, da se motorno vozilo iz kategorije M1 (pred predelavo) 
uvršča v tarifno oznako 8703 32.

V nadaljevanju odgovarjamo:
Davčni zavezanec, ki je ob pridobitvi motornega vozila 
(osebnega avtomobila iz tarifne oznake 8703 32) iz druge 
članice EU plačal davek na motorna vozila, nato pa osebni 
avtomobil predelal v tovorno vozilo, na tej podlagi ni upravičen 
do vračila plačanega davka na motorna vozila. 

Zakon o davku na motorna vozila – ZDMV (Uradni list RS, št. 
72/06 – UPB2) v prvem odstavku 3. člena določa, da se davek 
plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 8703 22, 
8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33, 8703 90, ki se 
dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju 
Republike Slovenije. Nadalje je v drugem odstavku določeno, 
da se davek prav tako plačuje tudi od prometa rabljenih zgoraj 
navedenih motornih vozil in drugih rabljenih cestnih motornih 
vozil, razen za traktorje, za katera je obvezna registracija, če od 
njihovega prometa ni bil obračunan davek na dodano vrednost.

Na podlagi 7. člena ZDMV nastane obveznost za obračun 
davka takrat, ko je opravljen promet motornih vozil. Obveznost 
za davek iz drugega odstavka 3. člena ZDMV nastane v 
trenutku nakupa oziroma pridobitve, pri čemer mora zavezanec 
za davek nastanek davčne obveznosti prijaviti davčnemu 
organu v 15 dneh od dneva nakupa oziroma pridobitve.

Šteje se, da je promet motornih vozil opravljen:

1. ko je izdan račun o prodaji motornega vozila;

2. ko je motorno vozilo izročeno, če je izročeno pred izdajo 
računa ali brez izdaje računa;

3. pri uvozu: ko nastane carinski dolg ali bi nastal, če ne bi bila 
predpisana oprostitev plačila carine oziroma določena carinska 
stopnja prosto;

4. ko se motorno vozilo vzame za lastno rabo;

5. ko se motorno vozilo izroči, če se odtuji brezplačno.

V 8.a členu ZDMV je med drugim navedeno, da brez dokazila o 
plačilu davka oziroma o oprostitvi plačila iz 5. člena ZDMV 
organ, pristojen za ugotavljanje skladnosti, ne sme izdati 
potrdila o skladnosti vozila.

Iz navedb zavezanca je razvidno, da je davčni zavezanec ob 
pridobitvi osebnega avtomobila iz tarifne oznake 8703 32, 
plačal davek na motorna vozila, na podlagi katerega mu je 
organ, pristojen za ugotavljanje skladnosti izdal potrdilo o 
skladnosti vozila. Ker je bilo ob pridobitvi motornega vozila 
izdano potrdilo o skladnosti vozila za osebno vozilo in ne za 
tovorno vozilo, davčni zavezanec ni upravičen do vračila 
davka na motorna vozila, kljub naknadni predelavi osebnega 
vozila v tovorno vozilo. Obveznost za obračun davka na 
motorna vozila je namreč nastala, ko se je vozilo štelo za 
motorno vozilo iz tarifne oznake 8703 32. 

Vir: www.durs.gov.si
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VRAČILO DDV V DRUGI DRŽAVI ČLANICI 
EU PO 1. 1. 2010, ČE DAVČNI ZAVEZANEC 
OPRAVLJA OPROŠČENO IN OBDAVČENO 

DEJAVNOST 
Pojasnilo DURS, št. 4230-256/2009-2, 14. 9. 2009

Davčni zavezanec sprašuje, ali bodo s 1. 1. 2010 kakšne spremembe v 
zvezi z vračilom DDV v drugi državi članici EU glede ne to, če davčni 
zavezanec v državi članici sedeža opravlja tako obdavčeno kot oproščeno 
dejavnost.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:
Davčni zavezanec bo v zahtevku za vračilo DDV, ki bo predložen v državi 
članici sedeža po 1. 1. 2010, v državi članici vračila upravičen le do 
zneska plačanega DDV, ki se nanaša na obdavčeno dejavnost oziroma v 
znesku plačanega DDV z upoštevanjem odbitnega deleža, ki ga uporablja 
v državi članici sedeža.

Določbe o vračilu DDV v drugi državi članici EU, ki so navedene v 
Direktivi Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih 
za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih v Direktivi 
2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici 
vračila, ampak v drugi državi članici (UL L 44, 20. 2. 2008, str 23-28) in 
jih morajo države članice prenesti v nacionalne zakonodaje, sicer v 
slovenski Zakon o davku na dodano vrednost še niso prenesene, zato mu 
odgovarjamo z upoštevanjem določb o vračilu DDV na podlagi te 
direktive.

V skladu z določbo 6. člena Direktive Sveta 2008/9/ES mora davčni 
zavezanec, ki nima sedeža v državi članici vračila, in želi uveljavljati 
pravico do vračila DDV v državi članici vračila, opravljati transakcije, za 
katere ima pravico do odbitka v državi članici sedeža.

Če davčni zavezanec, ki nima sedeža v državi članici vračila, v državi 
članici, kjer ima sedež, opravlja transakcije, za katere ima pravico do 
odbitka, pa tudi transakcije, za katere v tej državi članici te pravice nima, 
mu lahko država članica od zneska, ki je vračljiv v skladu s členom 5, vrne 
le tisti del DDV, ki v skladu s členom 173 Direktive 2006/112/ES v državi 
članici sedeža, velja za prvo omenjene transakcije.

Navedeno pomeni, da bo lahko davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji v 
drugi državi članici upravičen do vračila DDV le za transakcije, za katere 
ima v Sloveniji pravico do odbitka DDV. Če davčni zavezanec opravlja 
dejavnost za katero nima pravice do odbitka (»neprava oprostitev«) in 
dejavnost v zvezi s katero ima pravico do odbitka in za uveljavljanje 
pravice do odbitka uporablja odbitni delež, bo v državi članici vračila 
upravičen do vračila DDV le v znesku, ki ustreza odbitnemu deležu, ki ga 
uporablja za uveljavljanje pravice do odbitka DDV v Sloveniji. Če pa 
davčni zavezanec vodi ločeno knjigovodstvo, bo v državi članici vračila 
upravičen do 100 % odbitka DDV v zvezi s transakcijami od katerih ima v 
celoti pravico do odbitka DDV v Sloveniji.

Na podlagi (g) točke drugega odstavka 8. člena Direktive Sveta 112, bo 
davčni zavezanec v svojem zahtevku za vračilo DDV, predloženem po 1. 
1. 2010, po potrebi (če bo v državi članici ugotavljal odbitek DDV na 
podlagi odbitnega deleža) moral vpisati tudi odbitni delež, izračunan v 
skladu s členom 6 te direktive in izražen v odstotkih. 

Vir: www.durs.gov.si

STOPNJA DDV OD UPORABE BOWLING 
STEZE 

 
Pojasnilo DURS, št. 4230-243/2009, 3. 9. 2009

Zavezanec sprašuje, po kateri davčni stopnji se z DDV obdavči uporaba 
bowling steze (igra oziroma ura igranja).

V nadaljevanju odgovarjamo:
Uporaba bowling steze (igra oziroma ura igranja bowlinga) se obdavči z 
DDV po nižji 8,5 % stopnji od davčne osnove kadar je uporabnina 
zaračunana končnemu potrošniku.

Stopnjo DDV določa Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 
(Uradni list RS, št. 117/06, 52/07 in 33/09) v 41. členu. Tako se DDV 
obračunava in plačuje od dobav blaga in storitev po splošni 20 % stopnji. 
Ne glede na navedeno, pa se DDV obračunava in plačuje po nižji 8,5 % 
stopnji od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je 
priloga ZDDV-1. V 14. točki Priloge I k ZDDV-1 je določeno, da se z 
DDV po nižji 8,5 % stopnji obdavči uporaba športnih objektov. 

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik 
(Uradni list RS, 141/06, 52/07, 120/07, 21/08 in 123/08) v 57. členu 
določa, da so športni objekti iz 14. točke Priloge I k ZDDV-1 za športno 
dejavnost opremljene in urejene površine in prostori. V skladu s 14. točko 
Priloge I k ZDDV-1 se DDV obračunava od uporabe športnih objektov, ki 
jih upravljalec športnega objekta (lastnega ali najetega) za plačilo oddaja 
v uporabo končnim potrošnikom – osebam, ki objekt uporabljajo za 
ukvarjanje s športom, ali drugim osebam, ki športni objekt dajejo na 
razpolago osebam za ukvarjanje s športom (na primer svojim članom, 
zaposlenim, učencem). 

Za razvrstitev dejavnosti se v skladu s 146. členom ZDDV-1 uporablja 
standardna klasifikacija dejavnosti (SKD)* 2008. Tako v področje 
R/KULTURNE,  RAZVEDRILNE IN  REKREACIJSKE 
DEJAVNOSTI, v šifro 93.100 – Obratovanje športnih objektov, spada:
 - dejavnosti odkritih in pokritih športnih objektov za najrazličnejše 
športe, s sedeži za gledalce ali brez: 
•kegljišč
•nogometnih in drugih igrišč
•plavalnih bazenov
•igrišč za golf

•boksarskih ringov
•aren in stadionov za zimske športe
•atletskih stadionov
•tekmovalnih stez za avtomobilske, konjske in druge dirke

 - organiziranje športnih dogodkov v lastnih športnih objektih 
 - upravljanje in zagotavljanje osebja za obratovanje teh objektov. 

Glede na navedeno, se uporaba bowling steze obdavči z DDV po nižji 8,5 
% stopnji od davčne osnove, ob pogoju, da je uporabnina zaračunana 
končnemu potrošniku. 

* Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (Uradni list RS, št. 
69/07 in 17/08)

MEDNARODNO OBDAVČEVANJE

Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in 
premoženja
Slovenski rezidenti od leta 2005 dalje plačujejo dohodnino po svetovnem 
dohodku, kar pomeni, da obdavčitev temelji na obdavčevanju dohodkov 
in premoženja, ne glede na to, kje je dohodek dosežen oziroma, kje se 
premoženje nahaja. Nadalje pa nerezidenti v Sloveniji plačujejo 
dohodnino od dohodkov, ki so nastali v Sloveniji, ter od premoženja, ki se 
nahaja v Sloveniji. Zaradi navedenega se je v Sloveniji precej razširil krog 
dohodninskih zavezancev, predvsem na vse tiste slovenske rezidente, ki 
dosegajo različne vrste dohodkov v tujini. Po drugi strani pa razmere 
čedalje večje globalizacije svetovnega gospodarstva pospešujejo pretok 
kapitala, dela ali posla čez mejo naše države, kar pomeni, da vedno več 
nerezidentov dosega v Sloveniji različne vrste dohodkov. 

To povzroča vse pogostejše dvojne obdavčitve fizičnih oseb, zato 
uporaba mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnemu obdavčenju 
dohodka in premoženja vse boj pridobiva na pomenu. S sklepanjem 
mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in 
premoženja, se predvsem omogoča odprava mednarodnega dvojnega 
obdavčenja istega dohodka in premoženja, preprečuje davčne utaje in 
davčna diskriminacija ter omogoča reševanje davčnih sporov. 

Druge mednarodne pogodbe
V razmerah čedalje večje globalizacije svetovnega gospodarstva in zaradi 
vse pogostejšega pretoka kapitala, dela ali posla čez mejo naše države, 
uporaba številnih mednarodnih pogodb vse bolj pridobiva na pomenu.

Vir: durs.gov.si
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DOHODKI Z VIROM V SLOVENIJI IN 
OBDAVČITEV Z DAVČNIM ODTEGLJAJEM  

V zakonu (ZDDPO-2) so določeni dohodki, ki imajo vir v Sloveniji 
oziroma zunaj nje, kar ji daje pravico, da obdavči nerezidenta za dohodke, 
ki imajo vir v Sloveniji, z davčnim odtegljajem, rezidentu Slovenije pa 
omogoči odpravo pravnega dvojnega obdavčevanja dohodkov, ki imajo 
vir v tujini. Dohodki, ki imajo vir v Sloveniji, so v zakonu taksativno 
našteti, ostali dohodki po tem zakonu so dohodki z virom zunaj Slovenije.

Zakon pa posebej določa, da so z davčnim odtegljajem obdavčeni 
naslednji dohodki: 
* dividende in dohodki, podobni dividendam; med dohodke, podobne 
dividendam, šteje tudi prikrito izplačilo dobička. To je vsako 
nadomestilo, ki ga zagotovi izplačevalec povezani osebi (osebi, ki ima v 
lasti najmanj 25 odstotkov vrednosti ali števila delnic ali deležev v 
kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplačevalca ali obvladuje izplačevalca 
na podlagi pogodbe ali na način, ki se razlikuje od razmerij med 
nepovezanimi osebami), kot je zlasti zagotovitev vseh oblik sredstev in 
opravljanja storitev, vključno z odpustom dolga, brez plačila ali po ceni, 
nižji od primerljivih tržnih cen, ali plačila za sredstva in storitve, če 
sredstva niso bila prevzeta ali storitve niso bile opravljene. Davek pa se od 
teh dohodkov ne izračuna, odtegne in plača, če so izplačani prejemniku, 
ki je rezident v državi članici EU oziroma EGP, ki ni Slovenija, pod 
pogojem, da je prejemnik v državi rezidentstva zavezanec za davek od 
dohodkov, da v državi rezidentstva ne more uveljavljati slovenskega 
davka in da transakcija ne pomeni izogibanja davkom; 

* plačila za obresti, razen obresti v posebej določenih primerih, pri 
čemer je treba poudariti, da banke ne plačujejo davčnega odtegljaja od 
vseh obresti, ki jih plačujejo, razen od obresti, ki so plačane osebam, ki 
imajo sedež ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva ali prebivališče v 
državah, razen držav članic EU, v katerih je splošna oziroma povprečna 
nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 odstotka; 

* plačila za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, 
patentov, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic in drugi 
podobni dohodki; 

* plačila za zakup nepremičnin, ki se nahajajo v Sloveniji; 

* plačila za storitve nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če ta 
plačila pripadajo drugi osebi; 

* plačila za storitve, če so opravljena osebam, ki imajo sedež ali kraj 
dejanskega delovanja poslovodstva v državah, ki niso članice EU in v 
katerih je splošna stopnja obdavčitve oz. stopnja obdavčitve dobička nižja 
od 12,5 odstotka.

Osnova za davčni odtegljaj od navedenih dohodkov je vsak posamezni 
dohodek 

Vir: www.dashofer.si

POKOJNINSKO, INVALIDSKO IN 
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE KMETOV

Kmetje so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, če je njihov 
dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti pa tudi iz dopolnilnih 
dejavnosti v preteklem letu dosegel višino minimalne plače (prijavljeni v 
dohodninski napovedi).

Dohodki iz osnovne kmetijske dejavnosti so:
Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč 
Povprečni znesek subvencij na zemljišča v uporabi 
Potencialni tržni dohodki za proizvodnjo vina 
70% pavšalna ocena dohodka na panj 
Povprečni znesek subvencij na panj 

Dohodki iz dopolnilne dejavnosti so:
dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna, 

ali dohodek ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 
70%. 

Prispevki za socialno varnost
Prispevki za socialno varnost se plačujejo na podlagi treh zakonov, in 
sicer: Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Vsi tisti, ki so obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovani, tudi tisti, ki vstopijo v sistem 
prostovoljno, morajo biti tudi zdravstveno zavarovani, prav tako so 
zavezanci plačila prispevka za starševsko varstvo.

Stopnja prispevkov
Stopnja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 
15,50 % od osnove. Za zdravstveno zavarovanje je stopnja prispevka za 
vse pravice (za zdravstvene storitve in povračila stroškov, prispevki za 
nadomestila za pogrebnino in posmrtnino, prispevki za primer poškodb 
pri delu 6,89 % oz. kakšen odstotek manj za manjši obseg pravic. 
Prispevek za starševsko varstvo znaša 0,2 % od osnove.

Obvezno zavarovanje
Obvezno so zavarovani tudi kmetje, ki sicer ne dosegajo dohodka  
minimalne plače, ker so bili tako zavarovani že po prejšnjem zakonu. 
Osnova za odmero prispevkov je minimalna plača

Kmetje, ki želijo biti pokojninsko in invalidsko zavarovani iz kmetijske 
dejavnosti, a ne dosegajo zgoraj omenjenih dohodkov, pa lahko 
prostovoljno vstopijo v sistem obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja na osnovi izbrane osnove. Izbirajo med zavarovanjem za ožji 
ali širši obseg pravic.

Zavarovanci, ki so bili več kot polovico skupne pokojninske dobe 
zavarovani le za ožji obseg pravic, nimajo pravice do odmere pokojnine 
od najnižje pokojninske osnove, do odpravnine in oskrbnine, do 
varstvenega dodatka, do delne pokojnine, pravic na podlagi III. kategorije 
invalidnosti, pravice do invalidnine, dodatka za pomoč in postrežbo in 
dodatka za rekreacijo upokojencev.

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovanje za ožji obseg pravic je 
zajamčena plača, ki znaša 237,73 evrov.

Zavarovanci za širši obseg pravic si lahko sami izberejo osnovo. Najnižja 
osnova je 30% povprečne plače. V tem primeru je prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 %. Za zdravstveno 
zavarovanje za vse pravice je 6,89 %, za starševsko varstvo pa 0,2%. 
Seveda si zavarovanci lahko izberejo tudi višjo osnovo. Od izbrane 
osnove je odvisna tudi višina pokojnine.

Zaposlovanje na kmetiji
V zadnjem času je bilo večkrat zastavljeno vprašanje o možnostih 
zaposlovanja na kmetiji in možnostih pokojninsko invalidskega in 
zdravstvenega zavarovanja. Nekatere kmetije so registrirane kot 
samostojni podjetniki za kmetijske dejavnosti, ki niso obdavčene po 
katastrskem dohodku le zato, da lahko stroške plače in prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavedejo v knjigovodske 
evidence. To ni potrebno, saj tudi kmetija lahko zaposli delavca na 
kmetiji.

Na kmetiji se lahko zavarujejo člani kmetije kot člani družine, ki ne 
dobivajo plače in se prispevki knjigovodsko ne knjižijo kot strošek 
(obvezno ali prostovoljno zavarovanje iz kmetijske dejavnost). Ali pa so 
zaposleni kot delavci na kmetiji in so stroški prispevkov in plače za 
kmetijo priznan strošek.

Kakšen je postopek za zaposlitev delavca na kmetiji?
Zglasiti se je treba na zavodu za zaposlovanje, izpolniti obrazec 048 o 
potrebah po delavcih, ki mora viseti na oglasni deski 5 dni. Nato je 
potrebno z delavcem skleniti pogodbo o delu in se z obrazcem M1 
priglasiti na zavodu za zdravstveno zavarovanje. Če bi želeli zaposliti na 
kmetiji družinskega člana, ni potrebno izpolniti obrazca - potrebe po 
delavcih, je pa to potrebno na zavodu za zaposlovanje povedati.

Vir: www.kgzs.si
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INFORMACIJE

KATERE NOVOSTI VPLIVAJO NA 
BILANCE 2009, PRIPRAVLJENE PO 

MRS

Odbor za mednarodne računovodske standarde je konec leta 
2008 sprejel nekaj pomembnih sprememb in dopolnitev 
mednarodnih računovodskih standardov

Odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) je 
konec leta 2008 sprejel nekaj pomembnih sprememb in 
dopolnitev mednarodnih računovodskih standardov (MRS), ki 
veljajo za računovodske izkaze, pripravljene po MRS, v letu 
2009.

Nekateri standardi so dopolnjeni in spremenjeni z namenom, 
da odpravijo neskladja v primerjavi z drugimi standardi. Druge 
spremembe vplivajo samo na določena podjetja ali dejavnosti, 
zato je treba dopolnitve in spremembe standardov v vsakem 
posameznem podjetju natančno proučiti in določiti njihov 
vpliv na računovodsko poročanje ter jih ustrezno uporabiti.

Ni več bilance stanja in izkaza poslovnega izida
Dopolnjeni MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov 
uvaja izkaz vseobsegajočega (celotnega) donosa (Statement of 
Comprehensive Income) z možnostjo izbire dveh oblik 
izkazov, ki nadomešča izkaz poslovnega izida, bilanco stanja 
pa preimenuje v "izkaz finančnega položaja" (Statement of 
Financial Position).

Model konsolidiranja po teoriji enotnega podjetja
Dopolnjena MRS 27 - Konsolidirani in ločeni računovodski 
izkazi in mednarodni standard računovodskega poročanja 
(MSRP) 3 - Poslovne združitve sta potrdila model 
konsolidiranja, ki temelji na teoriji enotnega podjetja. 
Dopolnjena določila v obeh standardih prinašata spremembe v 
pripravljanju in izdelavi konsolidiranih računovodskih 
izkazov. Na višino poslovnega izida bosta vplivali drugačna 
obravnava bilančnih postavk v obdobju pred poslovno 
združitvijo oziroma po njej in možnost izbire pri izračunu 
višine dobrega imena.

Izbirali bomo med dvema metodama: metodo celotnega 
dobrega imena (full goodwill model) in metodo delnega 
dobrega imena (partial goodwill model). Izbrana metoda bo 
pomembno vplivala na poznejše izkaze finančnega položaja in 
uspešnosti podjetja.

Ali bomo za "manjšince" našli nov izraz, kot smo v našem 
žargonu poimenovali lastnike manjšinskega kapitala; standard 
namreč odpravlja izraz manjšinski lastniki in ga nadomesti z 
lastniki neobvladujočega deleža.

Poročanje po segmentih skozi oči poslovodstva
Za večino podjetij bo poročanje o segmentih v letu 2009 
drugačno kot doslej. MSRP 8 - Poslovni segmenti vpeljuje 
pristop "skozi oči poslovodstva", kar zahteva razkritje tistih 
poslovnih informacij, ki jih poslovodstvo uporablja za svoje 
odločitve pri upravljanju posameznega poslovnega segmenta. 
Standard MSPR 8 s tem spreminja raven za presojanje 
morebitne oslabitve sredstev in dobrega imena ter ugotavljanje 
izgube zaradi njihove oslabitve.

Stroški iz najetih posojil
Spremenjeni MRS 23 - Stroški izposojanja določa 
usredstvenje stroškov izposojanja iz najetih posojil za izdelavo 
ali pripravo sredstev, kar je bila doslej izbirna možnost.

Finančni instrumenti
V standarde, ki obravnavajo finančne instrumente, so 
vključene številne tehnične spremembe, ki obstoječa določila 
omilijo, spet druga zaostrijo.

Vir: Moj spletni priročnik 39

KATERI RAZPISI ZA SREDSTVA EU BODO ODPRTI 
PRIHODNJE LETO

Sloveniji je prihodnje leto na voljo slabih 690 milijonov evrov
V prihodnjem letu lahko pričakujemo številne razpise za pridobitev nepovratnih 
evropskih sredstev. Skupno je za leto 2010 na voljo dobrih 688 milijonov evrov (del 
EU in slovenski del).

Denar za medpodjetniške centre
Za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (operativni program 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov) so v letu 2010 pričakovani večletni javni 
razpis za naložbe v medpodjetniške izobraževalne centre z okvirno vrednostjo 
razpisanih sredstev 10 milijonov evrov, pričakovane so aktivnosti s področja 
gospodarsko-razvojne infrastrukture ter javni razpis turistična infrastruktura s 
področja planinskih koč in domov.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev je 1,5 milijona evrov, pojasnjujejo v vladni 
službi za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).

Še več razpisov za denar ESS
Še nekaj več je v letu 2010 predvidenih razpisov za črpanje sredstev iz Evropskega 
socialnega sklada (operativni program razvoja človeških virov).
Tako naj bi bili objavljeni javni razpis za mlade raziskovalce v gospodarstvu - 
generacija 2010, okvirna vrednost razpisanih sredstev 20 milijonov evrov, javni 
razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrež nevladnih organizacij ter 
regionalnih stičišč za leti 2011 in 2012 ter javni razpis za sofinanciranje projektov 
vsebinskih mrež nevladnih organizacij na nacionalni ravni za leti 2011 in 2012.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev je približno pet milijonov evrov. Pričakovati je 
mogoče tudi javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih 
družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v letih 
2010 in 2011; okvirna vrednost razpisanih sredstev je 1,6 milijona evrov.

Nekateri razpisi so še aktualni
Javni razpisi za sredstva kohezijskega sklada so predvideni v okviru operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, in sicer v okviru šeste 
razvojne prioritete - trajnostna raba energije, za katero je predvidenih 159,8 milijona 
evrov evropskih sredstev.
Z omenjenega področja je ministrstvo za okolje in prostor že letos objavilo dva javna 
razpisa, in sicer javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso v letih 2009, 2010 in 2011 v vrednosti sedem milijonov evrov. Razpis je 
odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do konca januarja 2011.
Drugi že objavljen razpis pa je javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov 
ogrevanja na lesno biomaso za leti 2009 in 2010 v vrednosti tri milijone evrov. 
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do konca maja 2010. V 
kratkem lahko pričakujemo še objavo razpisa za energetsko sanacijo bolnišnic, 
pravijo v SVLR.

Do avgusta razpisov za 1,2 milijarde evrov
V obdobju 2007-2009 ima Slovenija sicer za izvajanje kohezijske politike v okviru 
treh operativnih programov (krepitve regionalnih razvojnih potencialov, razvoja 
človeških virov ter razvoja okoljske in prometne infrastrukture) na voljo dve 
milijardi evrov.
Od začetka nove finančne perspektive do konca avgusta 2009 je bilo v okviru vseh 
treh operativnih programov razpisanih za 1,2 milijarde evrov sredstev.
Potrjenih operacij je bilo za 1,5 milijarde evrov, kar pomeni 77,9 odstotka glede na 
pravice do porabe v tem obdobju, podpisanih pogodb pa za 1,2 milijarde evrov 
oziroma 61,7 odstotka glede na pravice do porabe 2007-2009, pravijo v SVLR.
Iz državnega proračuna je bilo sicer izplačanih 402,5 milijona evrov sredstev 
oziroma 20,5 odstotka, v istem času pa je bilo na organ za potrjevanje poslanih za 
154,9 milijona evrov zahtevkov za povračilo oziroma 9,3 odstotka glede na pravice 
do porabe.

Več prejeli, kot vplačali
V zadnjem obdobju je bil na področju črpanja sredstev kohezijske politike v 
Sloveniji dosežen precejšen napredek, zlasti na prihodkovni strani proračuna. To se 
kaže v izboljšanem neto položaju državnega proračuna do proračuna EU, 
pojasnjujejo v SVLR.
V obdobju finančne perspektive 2007-2013 je tako državni proračun do konca 
avgusta letos imel 11,4 milijona evrov neto proračunskega presežka. V preteklem 
mandatnem obdobju je bilo sicer premalo pozornosti namenjene pripravi zahtevkov 
za povračilo do EU. "Zaostanke z ministrstvi v vlogi posredniških teles pospešeno 
odpravljamo," zagotavljajo na SVLR.

Vir: Moj spletni priročnik
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obiščite nas:

http://www.zdrav-podjetnik.net

 VRTNICA ZA NAŠE ŠPORTNIKE

Ena ključnih nalog Društva Zdrav podjetnik je pospeševanje in 
osveščanje naših prebivalcev o pomenu zdravstvene preventive. V 
sodelovanju z Zdravstvenim centrom Morje organizira društvo 
Zdrav podjetnik občasno brezplačne preventivne preglede za 
posamezna področja, kot.npr. brezplačni pregledi dojk, urološki 
pregledi, pregledi abdomna… Obseg in število pregledov v akciji je 
odvisno od zbranih donatorskih sredstev.

Tokratno akcijo namenjamo predvsem športnikom in rekreativcem, 
ki  jim je šport še posebej pri srcu. Ob tem  je potrebno  izpostaviti, 
da ni vsak napor za vsako srce. Društvo Zdrav podjetnik želi s 
projektom "Vrtnica za naše športnike" zbrati sredstva, s katerimi bi 
omogočili zainteresiranim posameznikom, ki se ukvarjajo s 
športom pa tudi z drugimi rekreativnimi aktivnostmi, da preverijo 
svoje zdravstveno stanje, predvsem stabilnost srčno žilnega sistema 
ter v okviru te akcije opravijo osnovne kardiološke preglede in tako 
s pomočjo zdravnika specialista ugotovijo koliko lahko svoj 
organizem in srce fizično obremenijo.

Vabimo tako ljubitelje športa, zdravega načina življenja in vse, ki 
želite našim športnikom najbolje, da se vključite v našo akcijo in 
podarite športnikom eno vrtnico oziroma 2 eura. Z zbranimi sredstvi 
bomo oblikovali sklad, ki bo zagotavljal izvedbo ustreznih 
preventivnih pregledov s področja srčno-žilnega sistema za tiste 
športnike in rekreativce, ki želijo testirati svoje zdravstveno stanje 
in  se prepričati, da bo njihovo srce tudi v bodoče lahko vzdržalo vse 
napore. Na osnovi zbranih sredstev bomo nato pozvali 
zainteresirane, da  se prijavijo na preventivne preglede. Celotno 
akcijo lahko spremljate na spletni strani društva Zdrav podjetnik: 
www.zdrav-podjetnik.net. Poskrbeli bomo tudi, da bo akcija 
predstavljena v različnih medijih na območju celotne Slovenije. 
Koristniki bodo športniki oz. rekreativci iz vseh slovenskih krajev. 
Preglede bomo izvajali praviloma v petkih popoldan.

Vaše vrtnice oziroma sredstva zbiramo na TRR društva Zdrav 
podjetnik: 10100-0037946007 Banka Koper - namen: projekt 
vrtnica  za naše športnike.

Z vašo donacijo v višini 2 eurov na zgoraj naveden transakcijski 
račun si na spletu društva Zdrav podjetnik zagotovite vašo 
elektronsko vrtnico, ki bo pomagala, da bomo imeli uspešne in 
zdrave športnike, zadovoljne rekreativce in kar je še posebej 
pomembno veliko Slovenk in Slovencev vključenih v športne 
aktivnosti, z zdravim srcem in veliko volje do zdravega načina 
življenja.  

Veseli bomo, če se boste odločili za donacijo oziroma nakup več 
elektronskih vrtnic. Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na 
tel. 041 836 011 oz. e-pošti: zdravp@gmail.com.

Vabljeni k sodelovanju.

PREDSTAVNIŠTVA SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA V TUJINI

Predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini (PSG) so 
organizacijske enote Javne agencije Republike Slovenije za 
podjetništvo in tuje investicije v tujini. Njihova osrednja naloga je 
zagotavljanje pomoči slovenskim podjetjem pri internacio-
nalizaciji poslovanja, del njihovih aktivnosti pa je usmerjen tudi k 
privabljanju tujih vlagateljev v Slovenijo. 

PSG zmanjšujejo poslovna tveganja slovenskih podjetij in jim 
nudijo pomoč: 
• s posredovanjem informacij o poslovnih priložnostih 
• z informacijami o pogojih poslovanja v državi,
• pri navezovanju stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji,
• pri organiziranju obiskov pri potencialnih poslovnih partnerjih, 
• pri iskanju dobaviteljev, podizvajalcev,
• pri ustanavljanju podjetij, podružnic

Tujim podjetjem nudijo: 
splošne in strokovne informacije o poslovanju v Sloveniji,
pomoč pri iskanju podizvajalcev in dobaviteljev iz Slovenije ter
informacije o investicijskih priložnostih v Sloveniji 

Mrežo PSG JAPTI v tujini sestavljajo: 
• Milano (Italija),
• Düsseldorf (Nemčija,
• Bukarešta (Romunija), 
• Istanbul (Turčija),
• Šanghaj (Kitajska),
• Sao Paulo (Brazilija),
• Kazan (Rusija)

Vir: www.japti.si

V VEDNOST!
ŠTEVILO KUPLJENIH NEPREMIČNIN V RS 

S STRANI TUJCEV  

Obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 8. 2009

Države         Število nepremičnin
 Avstrija      178
Belgija        19
Bolgarija        12
Ciper          7
Češka          8
Danska          3
Estonija          1
Finska          7
Francija        49
Grčija          3
Irska        50
Italija      638 
Latvija          1
Litva          3
Luksemburg          1
Madžarska        14
Malta          2
Nemčija      133
Nizozemska        46
Poljska          9
Portugalska          1
Romunija          1
Slovaška          6
Španija          3
Švedska        30
Velika Britanija      805
Drugo      101
SKUPAJ   2.131 Vir: www.durs.gov.si
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NAČINI SPLETNEGA PRIDOBIVANJA
KANDIDATOV ZA ZAPOSLITEV

UVOD
Informacije o trgu delovne sile se vedno bolj selijo na internet, saj ga 
uporablja vse več ljudi. Tako se je tudi trg dela preselil v virtualno okolje 
(Ivanuša Bezjak 2006). Internet kot medij omogoča hitro in učinkovito 
srečanje ponudbe in povpraševanja po zaposlitvi, saj ponuja nekatere 
močne prednosti v samem postopku pridobivanja kandidatov (Zaletel 
2004). V nadaljevanju predstavljam načine spletnega pridobivanja 
kandidatov, torej možnosti, kako najhitreje pridobiti kandidate za 
zaposlitev ter uporabnost spletnih strani kot sredstvo za oglaševanje. 

NAČINI SPLETNEGA PRIDOBIVANJA KANDIDATOV

Za pridobivanje novih kandidatov imajo organizacije na voljo 
številne možnosti, in sicer: Spletne strani organizacij kot medija za 
pridobivanje kandidatov je predvsem v usmerjenosti, saj kandidati, ki se 
prijavijo prek spletnih straneh organizacij, se želijo zaposliti ravno v tej 
organizaciji. Organizacije z samo objavo spletnega prostega delovnega 
mesta zoži krog potencialnih kandidatov, saj si spletne strani ogledujejo le 
kandidati, ki so resnično zainteresirani za delo v želeni organizaciji.
Spletne strani agencij za zaposlovanje omogočajo hitro, učinkovito in 
ustrezno usklajevanje med potrebami delovnih mest in ponudbo na trgu, 
saj zbližujejo organizacije in kandidate ter tako povečujejo 
transparentnost trga delovne sile. Agencije iščejo primerne kandidate za 
svoje naročnike (organizacije), ki povprašujejo po delovni sili. Imajo 
računalniško podprte informacijske sisteme, ki na sodoben način 
analizirajo in zbirajo podatke ter informacije o kadrovskih potrebah 
organizacij ter podatke o kandidatih, ki iščejo nove možnosti zaposlitve. 
Prednosti takega načina vabljenja za organizacije so: možnost izbire med 
več kandidati, strokovno vodenje postopkov selekcije in manjši stroški. 
Spletni zaposlitveni portali, so spletna mesta, kjer lahko kandidati 

najdejo množico aktualnih informacij in nasvetov. Namenjeni so vsem, ki 
jih zanima aktualna ponudba dela in želijo organizacijam na učinkovit 
način ponuditi svoje sposobnosti, znanje in izkušnje. Spletni zaposlitveni 
portali omogočajo kandidatom dostop do organizacij vseh velikosti, 
panog in dejavnosti, ki potrebujejo nove kandidate. Na spletnih 
zaposlitvenih portalih lahko kandidati najdejo koristne informacije v 
različnih rubrikah, kot so: aktualna prosta delovna mesta, možnost 
prijave, kje najti informacije o prostih delovnih mestih, kako pristopiti k 
iskanju zaposlitve, kako napisati dobro prijavo za delovno mesto 
…(Ivanuša Bezjak 2006). Spletni zaposlitveni portali so zanimivi zaradi 
ugodne cene, daljšega oglaševanja in kombiniranja spletnega medija in 
direktne elektronske pošte. Omogočajo neomejen opis delovnega mesta, 
s sistemi za administriranje prijav skrajšajo čas in stroške komunikacije s 
kandidati (Zaletel 2006).
Na podlagi pol strukturiranega intervjuja opravljenega z organizacijami 
so ugotovitve naslednje. Za objavo prostih delovnih mest organizacije 
uporabljajo lastne spletne strani redno, spletne strani agencij za 
zaposlovanje uporabljajo občasno, spletne zaposlitvene portale 
uporabljajo le nekatere od intervjuvanih organizacij, tako da lahko 
povzamemo le splošen zaključek, da se uporaba spletnih zaposlitvenih 
portalov veča, medtem ko se raba lastnih spletnih strani redno uporablja.

Predlagane rešitve za organizacije so predvsem  v uporabi lastnih spletnih 
strani zaradi usmerjenosti, metem ko rabo spletnih zaposlitvenih portalov 
pa predvsem, zaradi cenovne ugodnosti in hitrosti objave prostega 
delovnega mesta.

ZAKLJUČEK
Povzamemo lahko, da organizacije uporabljajo in se zavedajo uporabe 
interneta na kadrovskem področju. 
Radoš Skrt je besedo internet podkrepil z naslednjimi besedami: »Internet 
se vse bolj uveljavlja kot koristno orodje za hitro, učinkovito ter udobno 
iskanje zaposlitve ter posredovanje zaposlitve in kandidatov, saj omogoča 
bistveno hitrejšo in obsežnejšo distribucijo informacij o oglasu, 
preglednejše, učinkovitejše in bolj ekonomično iskanje ter spremljanje 
trga dela, vsestransko dostopnost ter boljšo komunikacijo med kandidati 
in organizacijo« (2003).
Pričakujemo lahko, da se bo informacijska tehnologija še naprej razvijala 
in morda bo ponujala boljše različice orodij, ki bodo vplivale na delo 
kadrovikov v organizacijah. 

Literatura: 
Florjančič Jože, Marko Ferjan in Mojca Bernik. 1999. 
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     Zaposleni največji kapital 21. stoletja. Maribor: Pro Andy.
Skrt, Radoš. 2003. Iskanje zaposlitev prek interneta. 
    Http://www.nasvet.com/zaposlitev (23. 9. 2009).
Zaletel, Aleš. 2004. Iskanje zaposlitve za začetnike. 
    Http://www.mojedelo.com/article_open.php?article=20 (10. 1. 2008).
Zaletel, Aleš. 2006. Kje lahko iščete sodelavce? 
    Http://www.revija.mojedelo.com/hr/kje-lahko-iscete-sodelavce-
    501.aspx (23. 09. 2009).

Pripravila Snježana Tatić

UTRUJENOST LAHKO VODI DO BANKROTA  

Pomanjkanje spanca je lahko razlog za pogostejše nesreče, tako v 
gospodinjstvu kot na delovnem mestu

O počitku in zakaj je pomemben
Spanec je ključen za normalno funkcioniranje organizma podnevi. Pri 
tem ni tako zelo pomembna dolžina spanja, kot je pomembna njegova 
kakovost. Spanje omogoča delovanje celotnega organizma, izločanje 
hormonov, odločilen je tudi za ustvarjanje spomina in drugih višjih 
živčnih funkcij.

Čeprav se nam morda zdi, da smo med spanjem nedejavni, saj telo miruje, 
pa je to aktiven proces, v katerem se izmenjuje plitvo, globoko in aktivno, 
takoimenovano rem-spanje. Te faze so vedno prisotne, se ciklično 
izmenjavajo, se večkrat ponovijo in imajo svojo pomembno vlogo. Če se 
nočna dinamika poruši, pomanjkanje spanca kaj hitro pokaže zobe. 
Pomanjkanje mirnega in nepretrganega spanca lahko pripelje ne le do 
razdraženosti in jeze ampak tudi do zdravstvenih težav.

Pomanjkanje spanja lahko povzroča motnje v fini motoriki in višjih 
kognitivnih funkcijah. Premalo spanca prinaša slabo funkcioniranje in 
počutje podnevi. To pripelje do pogostejših nesreč, tako v gospodinjstvu 
kot na delovnem mestu.

Mirno spanje ustvari pogoje za kreiranje idej
Ameriški znanstveniki ugotavljajo, da ima prav sanjanje v aktivni rem-
fazi pomembno vlogo pri reševanju problemov. Ljudje, ki se dobro 
naspijo in prihajajo v službo spočiti, hitreje premagujejo vsakodnevne 
težave.

Možgani vedno potrebujejo počitek, da lahko pridejo do novih idej. Eden 
takšnih počitkov so tudi sanje. Na neki način gre za samoregulajoči 
računalnik, ki mu naložimo rešitev problema, ta pa ga obdela z vseh 
mogočih vidikov, brez naše zavestne udeležbe in ga reši. Pri tem ne 
uporabi samo vseh zavestno pridobljenih informacij, ampak tudi tiste in 
takšne, ki prihajajo s področij družinskega in kolektivno zavednega kar je 
tudi na razpolago v oceanu zavednega. Najboljše je ravno obdobje rem-
faze sna.

Vir: www.dashofer.si
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POSLOVNA IDEJA: PEKA SLAŠČIC ZA POSEBNE 
PRILOŽNOSTI

Začetni stroški: Od 2000 do 10.000 evrov 
Marketing: Spletna stran, vizitke, letaki, katalog, marketing od ust do ust, 
oglašujte v brezplačnih malih oglasih, avtomobil polepite z vašo ponudbo … 
Posebne zahteve glede izobrazbe: Spoznati se morate na peko. Nujno je, da 
dobro poznate vse zakone, zdravstvene predpise in druga pravila pri upravljanju 
s hrano. 
Potrebna oprema: Dobra in dovolj velika pečica, telefon, računalnik, 
fotoaparat, oprema za peko 
Podjetje lahko upravljate od doma: Da 
Popoldansko delo: Da 
Je v Sloveniji že konkurenca: Da 
Čas delovanja: Vse leto 

Dejstva
Slaščice so zelo lepo darilo. Če 
uživate v peki slaščic, če 
kupujete vse možne revije in 
knjige in če radi poskušate nove 
recepte slaščic, potem lahko 
začnete razmišljati o poslu s 
slaščicami. Ena ključnih prednosti posla je, da lahko sprostite kreativnost in 
domišljijo. 

Za začetek bo najbolje, da se osredotočite na peko določene vrste peciva, kot so 
torte, piškoti, zavitki, krofi, kremne rezine ... Nato se lahko na primer pri piškotih 
odločite za prodajo po kosih, na kilo ali pa v vnaprej pripravljenih darilnih 
škatlah. Škatle lahko pripravite za različne priložnosti: poroke, obletnice, 
rojstnodnevne zabave, rojstva otrok … 

Trg
Vaše stranke bodo lahko praktično vsi oziroma odvisno od tega, na kakšen trg se 
želite usmeriti. Lahko se podate v butično prodajo slaščic ali pa v peko tort in 
piškotov po naročilu. Svoje pekovske kreacije lahko prodajate tudi 
restavracijam, darilnim butikom, slaščičarnam, hotelom … 

Nasvet 
Redno spremljajte novosti na trgu, da boste lahko vedno ponudili kaj novega. 
Pri dostavljanju slaščic ne pozabite strankam pustiti tudi kataloga, letaka ali vsaj 
vizitke, da se bodo spomnili na vas, ko bodo naslednjič potrebovali vaše dobrote.

Vir: www.podjetnik.si

NOVO SPLETNO ORODJE NAMENJENO 
PODJETNIKOM

Spletno orodje SAT PRO je brezplačno orodje, ki vam nudi uravnoteženo 
mnenje o popolnosti vašega poslovnega načrta.

Za uporabo spletnega orodja mora imeti podjetje že izdelan poslovni načrt. Z 
obstoječim poslovnim načrtom mu je omogočeno, da preveri, kakšne so njegove 
naložbene priložnosti skozi oči investitorja. 

Orodje vas bo intuitivno vodilo skozi posamezne faze vašega poslovnega načrta 
in vam pomagalo z nasveti za njegovo izboljšanje. Končni rezultati so dosegljivi 
takoj v tabelarični, grafični in tekstualni obliki. Preskus orodja traja od 30 do 50 
minut, odvisno od tega kako natančno izdelan poslovni načrt ima podjetnik. 

Za brezplačen dostop do orodja potrebujete geslo, ki ga pridobite prek 
elektronske pošte na naslov: scki@japti.si. V zahtevku za geslo navedite naziv 
in sedež podjetja.   

Orodje SAT PRO je spletno orodje, ki je bilo razvito v projektu Gate2Growth, ki 
ga podpira Evropska komisija. Namenjen je podpori inovativnim evropskim 
podjetnikom in strokovnjakom, ki želijo pospeševati inovativnost. Prevod in 
brezplačne licence je zagotovil JAPTI prek programa Slovenski center za 
konkurenčnost in inovativnost.     

Vir: www.imamidejo.si

PRAVILA JAVNE DRAŽBE
(Na podlagi ZDavP-2)

Udeleženci
Javne dražbe se lahko kot ponudniki udeležijo vsi, razen 
zaposleni pri davčnem organu, njihovi zakonci oziroma osebe, s 
katerimi živijo v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo oziroma osebe, s katerimi živijo v 
registrirani istospolni partnerski skupnosti, ter njihovi družinski 
člani, s katerimi so v krvnem sorodstvu v ravni ali stranski vrsti ali 
v svaštvu do vštetega tretjega kolena. 
Dolžnik ali njegov družinski član lahko nastopa na javni dražbi, 
vendar ne more zarubljenih premičnin kupiti pod ocenjeno 
vrednostjo po rubežnem zapisniku.

Varščina
Pred začetkom javne dražbe morajo ponudniki vplačati varščino 
ali predložiti ustrezen instrument za zavarovanje plačila varščine, 
ki znaša 10% izklicne cene zarubljenih premičnin, ki jih želi 
dražiti, vendar pa znesek ne more biti nižji od 40 eurov. 
Predložitev potrdila o plačilu varščine je pogoj za udeležbo na 
javni dražbi. Vplačana varščina se všteje v kupnino. Udeležencem 
javne dražbe, ki na javni dražbi niso uspeli, se vplačana varščina 
oziroma predloženi instrument zavarovanja vrne najkasneje v 
petih dneh po zaključku javne dražbe. Udeležencu javne dražbe, 
ki javno dražbo zapusti pred njenim zaključkom ali kupcu, ki ni 
plačal kupnine, se varščina ne vrne, morebitni predloženi 
instrument zavarovanja pa se unovči.

Prva javna dražba
Prva javna dražba se sme opraviti le, če se je udeležita vsaj dva 
ponudnika. Šteje se, da je javna dražba uspela, če sta vsaj dva 
ponudnika ponudila višjo ceno od izklicne. Zarubljene 
premičnine se prodajo kupcu, ki je na javni dražbi ponudil 
najvišjo ceno.

Druga javna dražba
Če prva dražba ne uspe, se napove druga, ki se sme opraviti, če se 
je udeležita najmanj dva ponudnika. Izklicna cena zarubljenih 
predmetov iz prve javne dražbe se lahko ob objavi druge javne 
dražbe zniža za ustrezen odstotek, vendar največ do polovice 
izklicne cene iz prve javne dražbe. Druga javna dražba se lahko 
opravi tudi, če se je udeleži en sam ponudnik, s tem, da se izklicna 
cena v tem primeru ne sme znižati pod ocenjeno vrednost po 
rubežnem zapisniku. V primeru, da je tudi druga javna dražba 
neuspešna, se zarubljeni predmeti prodajo neposredno po 
dolžniku, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo, ali s 
komisijsko prodajo.

Plačilo kupnine
Kupec mora takoj po končani javni dražbi položiti znesek 
kupnine za kupljene premičnine. Če ni podan ugovor od drugega 
udeleženca javne dražbe zoper delo in postopke pooblaščene 
uradne osebe, ki je vodila javno dražbo, kupec takoj prevzame 
premičnine. V kolikor je podan ugovor mora davčni organ 
odločiti v treh dneh po njegovi vložitvi. Na odločitev davčnega 
organa ni pritožbe. V tem primeru kupec prevzame kupljene 
premičnine po vročitvi sklepa oziroma odločbe davčnega organa 
o zavrženju ali zavrnitvi ugovora.

Plačilo davka od prometa motornih vozil ali davka na dodano 
vrednost 
Od dosežene prodajne cene mora kupec plačati davek od prometa 
motornih vozil ali davek na dodano vrednost, v kolikor ni 
predvidena oprostitev plačila davka in če posamezen zakon o 
obdavčitvi ne določa drugače.

Prodaja predmetov na javni dražbi se opravi po sistemu videno – 
kupljeno.

Vir: www.gov.si/aplikacije/durs/26.html
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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 nepremičninskem posredovanju

- POSREDOVANJE IN PRODAJA NEPREMIČNIN
- SVETOVALNE STORITVE NA PODROČJU PROMETA Z 
  NEPREMIČNINAMI
- 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

Stanovanja:
KOPER:
Prisoje: enosobno stanovanje, Cesta na markovec, v izmeri 41m2, 
popolnoma prenovljeno 2007, 8N, lepo vzdrževano in opremljeno (nova 
kuhinja). Izhod na balkon s pogledom na morje je možen iz kuhinje in iz 
sobe. Stanovanje ima CK, klima, v bloku je dvigalo, kolesarnica. 
Možnost prevzema TAKOJ. Cena: 100.000 EUR
Markovec: trosobno stanovanje, Cesta na Markovec, VP, v izmeri 71 
m2, 1977, kasneje delno prenovljeno. Možnost prevzema TAKOJ. Cena: 
149.000 EUR
Markovec: trosobno stanovanje, Kvedrova ulica, stanovanje 81,70m2,, 
3N, delno opremljeno in delno prenovljeno. CK. Blok ima skupna 
parkirišča. Cena: 170.000Eur
Žusterna III: trosobno stanovanje v novi soseski v izmeri 72m2 (neto 
55m2), 2N krajne vrstne hiše. Fukcionalno razporejeni prostori, dva 
balkona, pogled na morje. Stanovanju pripada parkirno mesto. Cena: 
180.000 EUR
Markovec: štirisobno stanovanje, 82m2,4N, v manjšem urejenem bloku, 
ck na plin, klima, pogled na morje, možnost prevzema: TAKOJ. Cena: 
165.000 Eur

IZOLA
Center: Samostojna- hiša (del), v katerem je stanovanje v izmeri neto 
118 m2, zgrajena l. 1960, prenovljena 2002. Stanovanje obsega 
štirisobno stanovanje z dvema kopalnicama, balkonom in izjemnim 
vrtom v velikosti cca. 80 m2, na katerem so posajene avtohtne rastline 
(žižola, lavanda). Dvorišče krasijo še kivi, palme in  mimoza. Posebnost 
so visoki stropovi, velika okna, pred hišo (dostop v stanovanje) pa 
kamnite stopnice. Vrt pred hišo je ograjen, tako, da nudi diskretnost 
(možnost je urediti tudi parkirišče neposredno pred hišo).
Možno je urediti v dve enoti (garsonjera + večje stanovanje).
ZK urejeno. Možnost prevzema TAKOJ. Možnost zamenjave za 3sobno 
stanovanje z doplačilom.
Cena: 330.000,00 EUR

ODDAMO
Poslovni prostori:

KOPER
Rotonda - pisarna v  izmeri 52m2. Objekt zgrajen l. 2008. Svetel in 
klimatiziran  prostor se nahaja v 2.nadstropju objekta z dvigalom. 
Oddaja se za obdobje 1 leta z možnostjo podaljšanja. Prevzem možen 
TAKOJ. Cena 13 EUR/m2/mesec + tekoči stroški.
Hale Koper- ankaranska: pisarna v izmeri 32 m2, zelo svetla, 2N. 
Možen prevzem TAKOJ. Cena mesečnega najema: 12Ä/m2 + ddv + 
tekoči stroški.

* PRODAJAMO LESENE RABLJENE PALETE formata EUR in 
drugih dimenzij, tudi termično obdelane z oznako HT, za izvoz na hrvaško 
in v druge prekomorske dežele. Kontaktna oseba: g. Černigoj, 041-692-
239. 

* Delam v gostinstvu in dobim majhno plačo in zato iščem še kakšno 
dodatno delo. Kontakt: irenna.bizjak@gmail.com, tel.: 030 920 887.

BREZPLAČNI KUPON za PODJETNIŠKO BORZO

Iščem/nudim   ___________________________________________    

_______________________________________________________

_______________________________________________________
                 

Kontaktna oseba:  ________________________________________

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

Podatki  naročnika (niso za objavo)

Priimek in ime:  _________________________________________

Naslov:  _______________________________________________

____________________________tel.št.: _____________________

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

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

* Romunsko podjetje, ki se ukvarja z načrtovanjem, proizvodnjo in 
prodajo opreme za plovila, išče partnerje za trgovinsko sodelovanje ter 
skupna vlaganja. Šifra: EEN-avg-69
* Špansko podjetje, ki se ukvarja s popravilom, vzdrževanjem in 
prodajo industrijskih vozil, išče proizvajalce industrijskih vozil, delov 
in dodatkov. Šifra: EEN-avg-73 
* Nemški proizvajalec in distributer diamantnih orodij in strojev išče 
distributerje s tehničnim znanjem in sitki v gradbeni industriji ter 
industriji obdelave kamna. Šifra: EEN-avg-80
* Britansko podjetje specializirano za informacijsko komunikacijske 
tehnologije ter širokopasovne storitve ponuja specialistično svetovanje 
na področju načrtovanja, namestitve in oblikovanja omrežij. Podjetje 
išče zastopnike in distributerje. Šifra: EEN-avg-83
* Francosko podjetje specializirano za inovativno kopalniško opremo 
išče distributerje ali zastopnike. Šifra: EEN-avg-84
* Italijanski proizvajalec električnih motorjev, generatorjev, 
transformatorjev ter aparatov za distribucijo in nadzor električne 
energije, ki prav tako proizvaja komunikacijsko opremo ter 
elektronske plošče, išče trgovinske posrednike (zastopnike, 
distributerje). Šifra: EEN-avg-85
* Češki proizvajalec strojev za lesno industrijo išče zastopnike. Šifra: 
EEN-avg-92
* Škotski dobavitelj peščenjaka za gradbeno izolacijo in drugih 
gradbenih materialov išče dobavitelje peščenjaka, granita in apnenca v 
naravni obliki za nadaljnjo obdelavo ali že obdelanega. Šifra: EEN-
avg-111
* Avstrijsko inženirsko podjetje aktivno na področju varovanja okolja 
išče tehnične in trgovinske predstavnike ter partnerje za skupna 
vlaganja. Šifra: EEN-avg-122
* Rusko podjetje specializirano za avtomatske sisteme za optimizacijo 
ponuja podizvajalske storitve in outsourcing. Šifra: EEN-avg-128

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 Matekovič, tel.: 05/663 77 39

UNIKATNE TORBE

30-letni Italijan Massimo Malini se je domislil zanimivega načina za 
zaslužek. Iz starih oglaševalskih platen in starih avtomobilskih 
varnostnih pasov šiva unikatne, modne eko torbice. Poimenoval jih je 
Recycled Bag oziroma reciklirane torbe. Prodaja jih le prek spleta in, 
kot pravi, gredo za med. Cena za torbico: 30 evrov.
 
Več: www.recycledbag.it



REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER
CENTRIO REGIONALE DI SVILUPPO CAPODISTRIA
RRA Južna Primorska

Javni razpis štipendij 
ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM - RŠS JUŽNA PRIMORSKA 

2009/2010

Bi si rad že med šolanjem zagotovil kasnejšo zaposlitev?
Če si dijak ali študent, ki se bo po končanem šolanju/študiju zaposlil na območju Južne Primorske

Informacije in razpisna dokumentacija: 
RRC Koper, Župančičeva 18, 6000 Koper, tel.: 05 66 37 586, e-pošta: tina.matekovic@rrc-kp.si, 
spletna stran: www.rrc-kp.si/rss 
ter
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, 6210 Sežana, tel.: 05 73 44 362, 
e-pošta: , spletna stran: www.ora.si/shema.php 

www.rrc-kp.si/rss

            
IZKORISTI PRILOŽNOST, KI JO PONUJA ENOTNA REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA

KANDIDIRAJ ZA ENO IZMED 58 KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

info@ora.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Spodbujanje 

podjetništva", prednostne usmeritve "Štipendijske sheme".


