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PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE V 
EVROPSKIH RAZISKOVALNIH PROJEKTIH

MSP kot izvajalci raziskovanj

Prepričanje, da je vprašanje intelektualne lastnine 
pomembno le v velikih podjetjih in multinacionalkah, ki 
na ta način ščitijo svojo blagovno znamko ali izdelek, je 
zmotno. Problematika intelektualne lastnine je prisotna 
na zelo različnih področjih. Vse pomembnejša postaja 
tudi pri raziskovalnih projektih Evropske unije. 

Z vprašanjem intelektualne lastnine se srečujemo že pred 
samo prijavo projekta ter pri oblikovanju projektnega 
konzorcija in je za uspeh projekta zelo pomembna. Samo 
pravilno vzpostavljena razmerja med partnerji namreč 
zagotavljajo ustrezno vrednotenje prispevkov posameznih 
partnerjev k rezultatom projekta. Mala in srednje velika 
podjetja imajo v okviru sodelovanja v raziskovalnih 
projektih EU možnost vzpostaviti stike z mednarodnimi 
partnerji, sodelovati z raziskovalnimi ustanovami ter razviti 
tehnološke in inovacijske kompetence. Skupaj z 
raziskovalnimi institucijami se lahko vključujejo v projekte 
v okviru katerih izvajajo skupne raziskave. 

Zavedati se je potrebno, da zaupanje med partnerji igra 
pomembno vlogo skozi celotno trajanje projekta, in sicer od 
priprave projektnega predloga, preko izvajanja aktivnosti, 
do zaključka projekta. Projektni partnerji morajo zagotoviti 
varno izmenjavo informacij, nepretrgan razvoj projekta ter 
varnost tehnoloških, poslovodnih in komercialnih podatkov. 
Priporočljivo je, da partnerji že v fazi prijavljanja projekta 
podpišejo sporazum o zaupnosti in v konzorcijsko pogodbo 
vključijo klavzulo o zaupnosti ter skozi celotno trajanje 
projekta spremljajo ustreznost izvrševanja podpisanih 
sporazumov. 

Ko se pričnejo izvajati projektne aktivnosti, se morajo MSP 
zavedati svojega doprinosa k projektu, ki je podlaga za 
njegovo realizacijo in uporabo pridobljenih rezultatov. Z 
namenom, da so rezultati dostopni tudi drugim 
udeležencem, se morajo določiti pravice intelektualne 
lastnine. Podobno se je na ravni konzorcija potrebno 
pogoditi glede pogojev za dostop do rezultatov projekta. 
Priporočljivo je urediti pravice podružnic posameznih 
partnerjev. Še posebno MSP in javne raziskovalne 
organizacije večkrat ne želijo licencirati raziskovalnih 
rezultatov drugih podružnic, medtem ko velika podjetja 
navadno to morajo storiti. 

Razvojno usmerjeni MSP ponujajo dragocene znanstvene in 
tehnološke prispevke k razvoju projekta, medtem ko so Pripravila: Maja Lipnik

tržno  usmerjeni MSP v boljšem položaju, saj lahko s 
trženjem posameznih rezultatov projekta hitreje dosežejo 
dobiček na trgu. Z namenom, da imajo korist prav vsi 
parterji, je  potrebno ustrezno opredeliti njihove vloge v 
konzorcijski pogodbi.

MSP, ki nimajo dovolj zmožnosti, da bi lahko v okviru 
posameznih projektnih aktivnostih sami raziskovali, 
pridobijo zunanjega strokovnjaka, t.i. »RTD izvajalca«. 
Tudi v tem primeru obstaja vrsta vprašanj glede ureditve 
intelektualne lastnine, npr. vprašanje skupnega lastništva, 
razmerje z RTD izvajalci, ostalimi upravičenci ter 
koristniki. Navadno velja pravilo, da je MSP lastnik 
ustvarjenih rezultatov v okviru projekta, medtem ko so RTD 
izvajalci ustrezno plačani za izvedbo raziskovalnih 
aktivnosti. Koriščenje rezultatov mora biti za obe stranki 
opredeljeno v sporazumu o lastništvu, ki določa pravice 
intelektualne lastnine glede skupnih rezultatov projekta ter 
njihove uporabe in trženja po preteku projekta. 

MSP se lahko strinja tudi z drugačnim dogovorom o 
lastništvu. V tem primeru se glede pravic intelektualne 
lastnine uredi razmerje med MSP in RTD izvajalcem. MSP 
se lahko odloči, da v celoti ali deloma dodeli pravice 
intelektualne lastnine RTD izvajalcem, pod pogojem da 
MSP dodeljene pravice odobri za pravilno uporabo in 
razširjanje rezultatov raziskanega. V tem primeru se plačilo 
RTD izvajalcu zniža za toliko kolikor bo imel ugodnosti na 
račun lastništva nad rezultati. 

Potencialni prijavitelji RTD projektov se lahko glede pravic 
intelektualne lastnine obrnejo na IPR-Helpdesk (Intellectual 
Property Rights-Helpdesk), ki je eno od ključnih podpornih 
orodij EU v politiki inovacij. Ustanovil ga je Generalni 
direktorat za podjetništvo in industrijo EK. IPR-Helpdesk je 
namenjen pomoči raziskovalni in tehnološko-razvojni 
skupnosti v EU, in razrešuje sporna vprašanja, ki nastajajo 
pri posameznih aktivnostih in zadevajo pravice 
intelektualne lastnine.

RTD izvajalci

Kam po več informacij o intelektualni lastnini 
v RTD projektih?

Vabilo na seminar:

INTELEKTUALNA LASTNINA V RTD 
PROJEKTIH

19. november 2009
ob 12. uri v predavalnici UIP, Ferrarska 8, Koper

Seminar je namenjen podjetjem in raziskovalcem - 
potencialnim prijaviteljem evropskih raziskovalnih 
projektov.

Prijave zbiramo na UP ZRS, e-pošta: een@zrs.upr.si.

Vir: spletna stran IPR Helpdesk, www.ipr-helpdesk.org 
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             PROJEKT 
         TERCONMED 

15. oktobra je v Pireju potekala prva 
konferenca projekta Terconmed 
(Kontejnerski terminali, kot ključni 
element prevoza po morju na 
kratkih razdaljah v Sredozemskem 
morju).

Projekt  TERCONMED želi  
ugotoviti, kakšno je razmerje med i 
pomorskim kontejnerskimi terminali in pomorskim prevozom na 
kratkih razdaljah v sredozemskem akvatoriju. Prav tako bi vzpostavili 
stik z različnimi nacionalnimi in regionalnimi upravami, da bi 
ugotovili kakšne so carinske težav pri tej vrsti prometa in oblikovali 
predloge za vlado, da sprejmejo odločitve, ki bodo omogočile večji in 
lažji pretok tovora. Projekt bo prav tako pripravi predlog za 
usposabljanje osebja v postopke pomorskih prevozov na kratke 
razdalje.

Poleg partnerjev so na konferenci nastopili še g. Panagiotis Petroulis, 
generalni direktor Pristaniške oblasti Pirej; g. Miltiadis Anastasiadis, 
namestnik tržnega direktorja podjetja Anco in g. Nikolaos Marianos, 
University of the Aegean. 

Več informacij na uradni spletni strani: http://terconmed.eu/. 

Operacijo sofinancira Evropski  sklad za regionalni razvoj (ESRR).

PROJEKT SECUR MED PLUS

7. oktobra 2009 je Regionalni razvojni center 
Koper organiziral sestanek partnerjev v 
sklopu projekt Secur med plus, projekt Regije 
Ligurije, osredotočen na področji pomorske 
varnosti in zaščite okolja. 

Projekt spodbuja skupne strateške dejavnosti, namenjene krepitvi 
varnosti pomorskega grozda v Sredozemlju. Projektni predlog temelji 
na izvajanju, razvoju in nadaljevanju pozitivnih izkušenj drugih 
projektov sodelovanja kot sta pravkar končan SECURMED in AEM 
MED. Secur med plus ima ambiciozen cilj okrepiti povezave med 
Ministrstvimi, Regionalnimi oblastmi, Pristaniškimi oblastmi in 
raziskovalnimi centri, ki so bile vzpostavljene v prejšnjih projektih z 

namenom kapitalizirati že pridobljene 
rezultate.

Sestanka se je udeležil tudi kap. Primož 
Bajec, ki je predstavil Upravo RS za 
pomorstvo, ter sisteme za nadzor ladijskega 
prometa, ki so v uporabi v Sloveniji.

Operacijo  sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

!!!!!!!POZOR!!!!!!!
RAČUNOVODSKI SERVISI

NE ZAMUDITE PRILOŽNOSTI 
TER DOVOLITE PODJETNIKOM, 

DA VAS NAJDEJO!

Regionalni razvojni center od leta 2006 deluje kot Vstopna točka 
VEM. Pri nas je mogoče, poleg ostalih storitev za podjetnike, tudi 
brezplačno registrirati podjetje. Opažamo, da veliko bodočim 
podjetnikom primanjkuje znanja s področja računovodskega 
poslovanja ter se zelo pogosto obračajo na nas s prošnjo, da bi jim 
svetovali dobro računovodsko službo s katero bi se lahko 
posvetovali ter dogovori za nadaljnje sodelovanje. 

V zadnjem času pa se je na nas obrnilo tudi veliko tujcev, ki 
nameravajo odpreti podjetje v Sloveniji in potrebujejo naslov za 
sedež podjetja; razmislite tudi o možnosti, da takim ponudite 
dodatno storitev - sedež in vodenje administrativnih del.

Zato, spoštovani računovodje/kinje pozivamo vas, da se naslednjih 
številkah Podjetniškega glasu Primorske predstavite z vašim 
promocijskim oglasom, ki vam ga bomo objavili z 10 % popustom. 
V oglasu navedite, kakšne storitve lahko ponudite svojim 
uporabnikom.

POSOJILA IN GARANCIJE za podjetja - 
GARANCIJSKA SHEMA PRI RRC KOPER

Kvota za posojila in garancije, ki jih Regionalni razvojni center 
Koper podeljuje za podjetnike in obrtnike na obalno-kraškem 
območju in v občini Ilirska Bistrica, v sodelovanju bankami: Banka 
Koper d.d., SKB Banka d.d. Ljubljana, PE Koper in Abanka VIPA 
d.d. PE Koper, je za nekatere občine še na voljo. 

Izdana garancija za najeto posojilo predstavlja lahko do 80% 
vrednosti posojila, najvišji znesek posojila pa lahko znaša 85.000,00 
eur. Vlogo za odobritev garancije podjetnik predloži po včlanitvi v 
garancijsko shemo: podjetnik za članstvo plača v enkratnem znesku 
110,00 eur.

Kredit je zanimiv predvsem za podjetnike, ki ne razpolagajo z 
ustreznim zavarovanjem, vsekakor pa so tudi posojilni pogoji izmed 
najugodnejših na trgu.

Sredstva na razpolago za posojilo in garancije po občinah:

Več o tem si lahko preberete na spletnih straneh www.rrc-kp.si  
projekt Garancijska shema ali pa na telefon 05-6637582 (Irena 
Cergol)
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GOSPODARSKE ZBORNICE

VPIS KODE EVROPSKE UNIJE "95" ZA 
POKLICNE VOZNIKE

  
Poklicni vozniki imajo še vedno veliko vprašanj v zvezi z 
vpisovanjem evropske kode v vozniška dovoljenja, o temeljnih 
kvalifikacijah in o rednih usposabljanjih. Zato so strokovne 
službe OZS pripravile jedrnato, a celovito informacijo o vpisu 
evropske kode "95". 

Zakon o prevozih v cestnem prometu  (Uradni list RS št., 131/06-
ZPCP2, (5/07-popr.), 123/08) je uvedel t.i. temeljno kvalifikacijo, in 
sicer za kategorije D1, D1+E, D ali D+E z 10.09.2008, za kategorije 
C1, C1+E, C ali C+E pa z 10.09.2009. Z začetkom izvajanja 
temeljnih kvalifikacij je »ugasnilo« izvajanje NPK voznik/voznica v 
cestnem prometu.
Tako morajo imeti vozniki navedenih kategorij pridobljeno temeljno 
kvalifikacijo, nato pa se morajo najkasneje vsakih 5 let udeležiti 
rednega usposabljanja. Omogočene so različne poti pridobitve 
temeljne kvalifikacije ter obveznosti rednega usposabljanja. Zaradi 
razjasnitve pojmov in poti do pridobitve temeljne kvalifikacije 
oziroma vpisa kode, vam v nadaljevanju podajamo obrazložitve na 
najpogosteje zastavljena vprašanja.

KATERI VOZNIKI NE POTREBUJEJO VPISATI KODE?
ODGOVOR: s predpisi so določene izjeme, kdaj ni potrebno 
pridobiti temeljne kvalifikacije
Temeljne kvalifikacije NI potrebno pridobiti voznikom:
• vozil, ki jih uporablja slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali 
gasilci; 
• vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične 
izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki 
še niso bila dana v uporabo; 
• vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za 
reševalne akcije (tudi vozniki vozil za prevoz poškodovanih oziroma 
pokvarjenih vozil); 
• vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo 
pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij 
in rednem usposabljanju; 
• vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri 
svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost; 
• vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe. 

INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na strokovno sodelavko 
Mojco Poje, ki je dosegljiva na telefonski številki 01/5830-520.

POMEMBNO OBVESTILO - DEJANJE 
NELOJALNE KONKURENCE IN KRŠITEV 

DOBRIH POSLOVNIH OBIČAJEV

V Zbornici računovodskih servisov smo s strani ene od članic prejeli 
v vednost dopis podjetja Inštitut za oglaševanje d.o.o., Vodnikova 
cesta 8, 1000 Ljubljana, ki zavajajoče in v nasprotju z določbami 
Zakona o varstvu konkurence uporablja ime »Združenje 
Računovodskih Servisov Slovenije« in poziva računovodske 
servise v včlanitev oz. »tekstovno objavo«.

Poudarjamo, da Zbornica računovodskih servisov nima nobene 
povezave z omenjeno družbo ter ni nikoli dovolila uporabe naziva 
Združenje računovodskih servisov, ki je skupaj z znakom tudi v fazi 
registracije zaščite blagovne znamke.

Vsem, ki ste prejeli ponudbo Inštituta za oglaševanje d.o.o. 
svetujemo, da se nanjo ne odzovete, ker so navedbe v tej ponudbi 
zavajajoče in ne izkazujejo dejanskega stanja. Od Inštituta za 
oglaševanje bomo zahtevali, naj takoj umakne omenjeno ponudbo ter 
da takoj preneha z uporabo naziva Združenje računovodskih servisov 
Slovenije.

Prav tako bomo v tem in v podobnih primerih zavajanja in kršenja 
dobrih poslovnih običajev in Zakona o varstvu konkurence ukrepali 
v skladu z veljavno zakonodajo.

Vir: www.gzs.si

ZNAČILNOSTI UVOZNIH IN IZVOZNIH 
DOVOLJENJ 

 
Za vsak uvoz oz. izvoz blaga izven EU je potrebno uvozno ali izvozno 
dovoljenje. Le-to zavezuje k uvozu oz. izvozu navedene količine blaga na 
dovoljenju v času njegove veljavnosti. Izda ga Agencija – Oddelek za 
zunanjo trgovino, izdaja pa je pogojena s plačilom varščine.
Dovoljenje lahko pridobi fizična ali pravna oseba s sedežem v EU, velja v 
vseh državah članicah EU.  

ODDAJA VLOGE IN POLOG VARŠČINE 
Če zahtevek za dovoljenje vlagate prvič, nam hkrati z vlogo posredujte 
podatke o podjetju.
Vlogo na predpisanem obrazcu, skupaj z dokazilom o položeni varščini, se 
pošlje po pošti, faksu ali se dostavi osebno na Agencijo RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja. 
številka faksa - 01 - 580-77-26 - ZA VSE TRŽNE REDE
Rok za oddajo vloge je vsak delovni dan do 13. ure, pri razpisih pa do 13. ure 
zadnjega delovnega dne veljavnosti razpisa. 

Varščina se položi v obliki: 
- gotovinskega nakazila (TRR 01100-6000028250 z navedbo sklica na 
številko odobritve po modelu 18: 18 23183-2010020-yyZZZZxx več. 
Prvi dve številki (označeni z yy) določata področje oziroma ukrep, za 
katerega se vlaga varščina oziroma globalno varščino. Šifre področja 
oziroma ukrepov so navedene v šifrantu ukrepov) - več  v Uredbi o izvajanju 
sistema varščin za izpolnitev obveznosti Uradnem listu RS št. 52/2009),
- bančne garancije.  
Plačilna obljuba - se predloži, znesek zahtevane varščine nižji od 500 EUR.  
To je pisna zaveza za plačilo ustreznega zneska, zaradi neizpolnjenih 
obveznosti

Varščina ni potrebna: 
če znaša zavarovani znesek 100 EUR ali manj;
 kadar je vlagatelj oseba javnega prava, ki je odgovorna za izvajanje nalog 
javne uprave in kadar je oseba zasebnega prava, ki izvaja javne naloge na 
podlagi javnega pooblastila, koncesije in podobno; 

IZDAJA DOVOLJENJA
Na podlagi pravočasne in popolne vloge, Agencija izda uvozno oz. izvozno 
dovoljenje na predpisanem obrazcu. Dovoljenje se izda v dveh izvodih (prvi 
izvod za vlagatelja in drugi izvod ostane na Agenciji).  
Uvozno oz. izvozno dovoljenje ima serijsko številko, potrjeno je s kovinskim 
žigom ARSKTRP in ga ni dovoljeno popravljati oz. spreminjati. 

VRAČILO DOVOLJENJA IN SPROSTITEV VARŠČINE 
Original uvoznega oz. izvoznega dovoljenja vlagatelj vrne na ARSKTRP, da 
se lahko sprosti varščina. Predložiti ga mora v roku 2 mesecev po zadnjem 
dnevu veljavnosti dovoljenja.  Hkrati z dovoljenjem vlagatelj pošlje tudi 
morebitna dokazila, v skladu z veljavnimi uredbami. 

Posebnosti po tržnih redih 
V primeru, da vlagatelj:
- ne uvozi oz. izvozi navedene količine blaga na dovoljenju v času njegove 
veljavnosti
- in ne vrne originala uvoznega ali izvoznega dovoljenja v roku dveh 
mesecev po zadnjem dnevu veljavnosti le - tega se zaseže del ali varščina v 
celoti.  

Kdaj dovoljenje ni potrebno? 
• za uvoz oz. izvoz količin proizvodov, ki ne presegajo tistih, navedenih v 
prilogi II Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008- razen če uvoz ali izvoz pod 
preferencialnimi režimi,
• za sestavljene proizvode (Non Annex 1), 
• za dejavnosti netrgovinske narave (osebne pošiljke, ki ne odražajo 
komercialnega interesa),
• za dejavnosti, določene v členih 33, 37, 41, 42 in 43 (1) Uredbe (ES) št. 
612/09 (gre za oskrbo čezoceanskih ladij, letal na mednarodnih letih, oskrbo 
oboroženih sil, ki so stalno nameščene na ozemlju države članice, oskrbo 
vrtalnih ali drugih ploščadi, dobavo za oskrbo vojaških ladij in pomožnih 
plovil, ki plujejo pod zastavo države članice..), 
• za dejavnosti, navedene v Uredbi EGS štev. 918/83 (blago, oproščeno 
carine), 
• za proizvode, namenjene humanitarni pomoči tretjim državam, 
• za reexport. 

Vir: www.arsktrp.gov.si
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OBVESTILA

DELAVEC V BOLNIŠKEM STALEŽU 

Delavec je v bolniškem staležu od začetka aprila, v mesecu juliju je 
komisija ZZZS določila, da je zmožen delati 4 ure na dan do konca 
septembra 2009. V mesecu avgustu je podjetje imelo tri tedne 
kolektivnega dopusta. Ali delavec sme 4 ure na dan, ko se mu obračuna 
dopust, preživeti po svoje ali mora biti v primeru obiska kontrolorja, ki ga 
pošlje ZZZS tačas doma? 

Izvrševanje kontrole začasne zadržanosti z dela (t.i. laične kontrole), s 
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (odslej ZZZS) je 
opredeljeno le v 266. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja 
(odslej Pravila). V tem členu je določeno sledeče: Zavod izvaja kontrolo 
začasne zadržanosti od dela (laično kontrolo), lahko za to s pogodbo 
pooblasti ustrezne pravne ali fizične osebe. Laično kontrolo naroči za 
vsak primer posebej imenovani zdravnik. Pri nadzoru izvajalci kontrole 
ugotavljajo, ali je ravnanje zavarovanca v skladu z navodili osebnega 
zdravnika oziroma imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije. 
Izvajalci laične kontrole nimajo pravice vpogleda v medicinsko 
dokumentacijo. 

Veljavna zakonodaja nikjer ne določa kdaj (časovno obdobje) se lahko 
izvaja laična kontrola. Dejansko bi bilo takšno omejitev tudi zelo težko 
postaviti. Npr. če je delavec na bolniški zgolj 4 ure, medtem ko preostale 4 
ure opravlja svoje delo, ni nikjer opredeljeno od kdaj do kdaj delavec 
opravlja svoje delo. Kdaj bo delavec za delodajalca opravljal delo, je 
predmet dogovora med delavcem in delodajalcem, to pomeni, da se lahko 
dogovorita, da bo delavec delo opravljal npr. od 8h do 12h ali pa od 12h do 
16h. Izvajalec laične kontrole tega, kdaj mora delavec opraviti 4 ure dela 
pri delodajalcu, najverjetneje ne bo vedel. Če bi torej izvajal kontrolo v 
popoldanskem času, delavec pa bi bil npr. dogovorjen, da 4 ure dela 
opravi popoldan, potem v tem času opravičeno ne bi bil doma. Kljub 
obisku izvajalca laične kontrole, zaradi tega ne bi smel utrpeti nobenih 
škodljivih posledic. Kljub temu, da delavca ni bilo doma v času kontrole, 
je delavec deloval skladno z navodili zdravnika. 

Podobna situacija je tudi v primeru, ko delavec koristi letni dopust…… 

GRADBENI PROJEKTI IN IZKLJUČEVANJA 

Zelo zanimivo področje pri gradbenih projektih so pristojnosti oziroma 
naloge, ki jih opravljajo različni subjekti. Gre za izvajalce, projektante, 
investitorje in nadzornike.

Pogledali smo, katerih vlog ne smejo hkrati opravljati pri posameznem 
projektu. Zelo zanimivo področje pri gradbenih projektih so pristojnosti 
oziroma naloge, ki jih opravljajo različni subjekti. Gre za izvajalce, 
projektante, investitorje in nadzornike. Pogledali smo, katerih vlog ne 
smejo hkrati opravljati pri posameznem projektu. 
Pravna terminologija v tem primeru govori o izključevanju. Izključevanja 
med posameznimi akterji pri nepremičninskih projektih določa 34. člen 
zakona o graditvi objektov. 
Kot investitor, projektant in izvajalec lahko nastopajo različne pravne ali 
fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. V nekaterih primerih pa 
lahko hkrati kot investitor, projektant in izvajalec nastopa ista pravna 
oziroma fizična oseba. To je mogoče v primerih, kjer ni s tem členom 
zakona določeno drugače. 
Kot nadzornik lahko nastopa samo tista pravna ali fizična oseba, ki v 
zvezi z objektom, nad katerega gradnjo opravlja gradbeni nadzor, ne 
nastopa kot izvajalec gradbenih, zaključnih oziroma obrtniških, 
montažnih in drugih del ali kot dobavitelj gradbenih proizvodov, naprav 
in opreme. Nadzornik tudi ne sme biti v nobeni medsebojni poslovni 
povezavi z izvajalcem. 
Če je nadzornik samostojni podjetnik posameznik, pa takšen nadzornik 
tudi ne sme biti v sorodstvu z izvajalčevim odgovornim vodjem del 
oziroma ne sme biti z njim v zakonski zvezi ali živeti v zunajzakonski 
skupnosti. 
Kot revident lahko nastopa samo tista pravna ali fizična oseba, ki v zvezi z 
objektom, za katerega opravlja revizijo projektne dokumentacije, ne 
nastopa kot projektant ali izvajalec oziroma ni v sorodstveni povezavi s 
projektantom ali izvajalcem. 
Če sta projektant in nadzornik ista pravna ali fizična oseba, projektant kot 
izvajalec ne sme izvajati gradnje na objektu, za katerega je izdelal 

POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE IN 
PREVOZA VAJENCEM, DIJAKOM IN 

ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO 
DELO 

Pojasnilo DURS, št. 4210-171/2009, 15. 10. 2009 

Zavezanec sprašuje, ali se plačila vajencev, dijakov in študentov za 
obvezno praktično delo uvrščajo med dohodke iz delovnega razmerja ter 
ali so te osebe upravičene do neobdavčenega povračila stroškov prehrane 
in prevoza, katerega jim morajo poleg nagrade izplačati podjetja skladno 
s kolektivno oziroma podjetniško pogodbo.

Pojasnjujemo naslednje:
Po 8. točki prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 
(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 780/08, 125/08 in 20/09) se v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo plačila vajencem 
dijakom in študentom za obvezno praktično delo, do višine, ki jo določi 
vlada. Po drugem odstavku istega člena se pri določanju neobdavčene 
višine navedenih plačil kot podlago upošteva raven posameznih pravic, ki 
so določena z zakoni in s kolektivnimi pogodbami na ravni države. Drugi 
odstavek 44. člena ZDoh-2 tudi določa, da če delodajalec izplačuje 
navedena plačila, ki so višja od zneskov, ki jih določi vlada, se znesek teh 
plačil v delu, ki presegajo določene neobdavčene zneske, vštevajo v 
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. 

Neobdavčene zneske plačil vajencem, dijakom in študentom določa 
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006 in 76/2008) v 12. členu. 
Po tej določbi se plačila vajencem za obvezno praktično delo ne vštevajo 
v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, glede na letnik šolanja, 
do višine: 84 eurov na mesec za 1. letnik, 126 eurov na mesec za 2. letnik, 
167 eurov na mesec za 3. letnik, 167 eurov na mesec za 4. letnik. Plačila 
dijakom in študentom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki 
urejajo vzgojo in izobraževanje, pa se ne vštevajo v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja do višine 172 eurov za opravljeno 
obvezno praktično delo v obdobju enega meseca.

Iz navedenega izhaja, da plačila vajencem, dijakom in študentom za 
obvezno praktično delo veljajo za dohodke iz delovnega razmerja po 
ZDoh-2. Zato se tudi morebitna izplačila povračil stroškov prevoza na 
delo in z dela ter povračila stroškov prehrane med delom navedenim 
osebam davčno obravnavajo skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena 
ZDoh-2. To pomeni, da se povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter 
povračila stroškov prehrane med delom, ki se poleg nagrade za 
opravljeno obvezno praktično delo izplačajo vajencem, dijakom ali 
študentom, ne vštevajo v davčno osnovo pod pogoji in do višin, določenih 
v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja.

Vir: www.durs.gov

projektno dokumentacijo. Kadar je projektant tudi izvajalec, morata biti 
projektant in nadzornik različni pravni oziroma fizični osebi, ki tudi ne 
smeta biti v nobeni medsebojni poslovni povezavi. 
Tudi odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik ne smeta biti v 
krvnem sorodstvu ali v zakonski zvezi ali živeti v zunajzakonski 
skupnosti. 
Če investitor pri istem objektu nastopa kot projektant in izvajalec oziroma 
izvaja dela za lastne potrebe ali za trg, pri takšni gradnji ne sme nastopati 
kot nadzornik. Gradbeni nadzor mora poveriti izvajalcu, ki ne izvaja 
gradnje na istem objektu, ali drugemu projektantu. 
V tem primeru ne smeta biti izvajalec oziroma projektant, ki prevzame 
gradbeni nadzor, s takšnim investitorjem v nobeni medsebojni poslovni 
povezavi, odgovorni vodja gradbišča oziroma odgovorni vodja del in 
odgovorni vodja projekta pa tudi ne smeta biti v sorodstvu ali v zakonski 
zvezi ali živeti v zunajzakonski skupnosti. 
Investitor lahko nastopa kot nadzornik. Vendar v tem primeru na objektu, 
za katerega opravlja gradbeni nadzor, ne more nastopati niti kot 
projektant niti kot izvajalec. Investitor je lahko tudi revident, vendar v tem 
primeru na objektu, za katerega je opravil revizijo projektne 
dokumentacije, ne more nastopati kot projektant, izvajalec ali nadzornik. 

Vir: www.dashofer.si
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INFORMACIJE

Datum objave razpisa/povabila

16. oktobra 2009

Naziv javnega razpisa/povabila 
(datum objave zadnje spremembe)

Javni razpis za izbor programov JAVNIH 
DEL v RS za leto 2010 
(16. oktobra 2009)

Roki za oddajo vlog/ponudb

Prvi rok: 6. november 2009 do 12. ure
Naslednji roki: v letu 2010 vsak 5. v mesecu do 
12. ure do razdelitve sredstev oz. do 5. oktober 
2010 do 12. ure.

Namen javnega razpisa je izbor programov javnih del za leto 2010, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni 
vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.
Vloge za programe predložijo le neprofitni delodajalci. Za neprofitne delodajalce se za potrebe tega razpisa štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo v 
ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oziroma imajo v svojem ustanovitvenem aktu določilo, da vračajo dobiček v osnovno dejavnost in 
ga ne delijo oziroma delodajalci, katerih (so)ustanovitelj ali večinski lastnik je občina ali državna institucija.

4. septembra 2009
Javni razpis ABSOLVENT-AKTIVIRAJ IN 
ZAPOSLI SE! 
(1. oktober 2009)

Drugi rok: 30. november 2009 
Tretji rok: 29. januar 2010 
Četrti, to je zadnji rok: 31. marec 2010

Komu je razpis namenjen: tržnim ali netržnim delodajalcem, ki so lahko pravne ali fizične osebe (razen tistih, ki poslujejo v sektorju države).
Kaj razpis omogoča delodajalcem: usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencijo za zaposlitev diplomantov, ki so kot absolventi 
uspešno opravili usposabljanje na delovnem mestu pri istem delodajalcu.
Oddaja vlog: osebno ali po pošti na Centralni službi Zavoda, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.
Upravičeni stroški za delodajalca: dejanski stroški zdravniškega pregleda in stroški mentorja do 100 EUR na mesec za usposabljanje absolventov, 
subvencija 2.000 EUR za zaposlitev diplomantov za najmanj 6 mesecev za polni delovni čas. 
Komu je namenjen program: absolventom, da z usposabljanjem na delovnem mestu pri delodajalcu že med študijem pridobijo praktična znanja, 
veščine in izkušnje ter se po uspešno opravljenem usposabljanju in diplomi zaposlijo pri istem delodajalcu. Usposabljanje traja od 1 do največ 6 
mesecev.
Razpoložljiva sredstva: 2.700.000 EUR za obdobje 2009–2011 iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in proračuna RS. 

4. septembra 2009
Javni razpis Spodbujanje ZAPOSLOVANJA
DOLGOTRAJNO BREZPOSELNIH 
2009/2010 
(1. oktober 2009)

Drugi rok: 30. november 2009 
Tretji rok: 29. januar 2010 
Četrti rok: 31. marec 2010
Peti, to je zadnji rok: 31. maj 2010

Komu je razpis namenjen: tržnim ali netržnim delodajalcem s področja socialnega vključevanja ranljivih skupin, spoštovanja človekovih pravic, 
preprečevanja diskriminacije in zagotavljanja enakih možnosti, mediacije, motivacije in poklicne orientacije, načrtovanja kariere, usposabljanja in 
izobraževanja, kulture, razvoja podeželja in turizma, ekologije in varovanja okolja … Delodajalci so lahko pravne ali fizične osebe.
Kaj razpis omogoča delodajalcem: pridobitev subvencije za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb za polni delovni čas za najmanj 18 mesecev. 
Brezposelna oseba mora uspešno opraviti predhodno enomesečno usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcu, ki jo bo zaposlil s pomočjo 
subvencije.
Oddaja vlog: osebno ali po pošti na Centralni službi Zavoda, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.
Upravičeni stroški za delodajalca: dejanski stroški zdravniškega pregleda osebe za usposabljanje na delovnem mestu, subvencija 15.000 EUR za 
zaposlitev brezposelne osebe za polni delovni čas za najmanj 18 mesecev.
Komu je namenjen program: dolgotrajno brezposelnim osebam, ki so več kot 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih prijavljene v evidencah Zavoda, 
da pridobijo nova znanja, veščine in delovne izkušnje, ki jim omogočajo ponovno zaposlitev.
Razpoložljiva sredstva: 15.555.000 EUR za obdobje 2009–2011 iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in proračuna RS. 

Datum objave razpisa/povabila
16. oktobra 2009

Javno povabilo izvajalcem usposabljanja -
delodajalcem za izvedbo programov 
USPOSABLJANJA NA DELOVNEM  
MESTU 2009/2011
(16. oktobra 2009)

do porabe sredstev, najdlje do 01.03.2011

Oddaja ponudb: na pristojnih območnih službah Zavoda, bodisi po sedežu delodajalca bodisi po sedežu njegove poslovne enote.
Kaj program omogoča delodajalcem: da pred sklenitvijo delovnega razmerja usposobijo bodočega sodelavca ali sodelavko za delo na 
konkretnem delovnem mestu.
Komu je program namenjen: brezposelnim osebam, da pridobijo in krepijo sposobnosti, znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, ki 
izboljšujejo njihove zaposlitvene možnosti in povečujejo njihovo konkurenčnost na trgu dela. Poleg tega je namenjen tudi delodajalcem, ki imajo 
potrebe po zaposlovanju večjega števila delavcev z določenimi sposobnostmi, znanji in veščinami, ki zahtevajo predhodno usposabljanje oseb na 
delovnem mestu.
Kje se program izvaja: pri delodajalcih, ki na konkretnem delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja usposabljajo brezposelne osebe.
Trajanje programa: krajše usposabljanje traja 2 meseca, daljše pa od 3 do 6 mesecev.
Upravičeni stroški za delodajalca: stroški mentorja oz. nadomestnega mentorja (izjeme so navedene v javnem povabilu), predhodnega zdravniškega 
pregleda ter zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Razpoložljiva sredstva: Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Na voljo je skupaj 11.323.179,00 EUR 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada, od tega 85 % oz. 9.624.702,00 EUR na proračunski postavki 6849 – Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-
13-EU in 15 % oz. 1.698.477,00 EUR na proračunski postavki 6998 – Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba. 
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DAVČNI NASVET

DDV in načeli nevtralnosti in sorazmernosti – določbe o 

zaokroževanju zneskov DDV – metode in stopnje zaokroževanja

Evropsko sodišče je s svojo sodbo z dne 05.03.2009 v zadevi C-302/07 
razsodilo:
1. Veljavno pravo Skupnosti ne vsebuje nobene posebne določbe v zvezi z 
metodo zaokroževanja zneskov davka na dodano vrednost. Ker ni 
posebne zakonodaje Skupnosti, morajo države članice določiti pravila in 
metode zaokroževanja zneskov davka na dodano vrednost, pri tem pa 
morajo te države članice spoštovati načela, na katerih temelji skupni 
sistem tega davka, zlasti načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti. 
Zlasti pravo Skupnosti na eni strani ne nasprotuje uporabi nacionalnega 
pravila, ki zahteva zaokroževanje zneskov davka na dodano vrednost 
navzgor, kadar koli je del najmanjše denarne enote enak ali večji od 0,5, in 
na drugi strani ne zahteva, da mora biti davčnim zavezancem dovoljeno 
znesek davka na dodano vrednost, ki zajema del najmanjše obstoječe 
denarne enote nacionalne valute, zaokrožiti navzdol.

2. Pri prodaji po ceni, v katero je vključen davek na dodano vrednost, 
kadar ni posebne zakonodaje Skupnosti, mora vsaka država članica v 
mejah prava Skupnosti, predvsem ob upoštevanju načel davčne 
nevtralnosti in sorazmernosti, določiti stopnjo, na kateri je mogoče ali 
treba zaokrožiti znesek davka na dodano vrednost, ki zajema del 
najmanjše denarne enote nacionalne valute.

3. Ker so subjekti, ki obračunajo cene za prodajo blaga in opravljanje 
storitve z davkom na dodano vrednost v drugačnem položaju kot tisti, ki 
opravljajo enako vrsto transakcij po ceni brez davka na dodano vrednost, 
se prvonavedeni ne morejo sklicevati na načelo davčne nevtralnosti, da bi 
zahtevali dovoljenje, da lahko tudi na stopnji vrste blaga in transakcije 
uporabljajo zaokroževanja dolgovanih zneskov davka na dodano 
vrednost navzdol. 
Infopika GZS, 01 58 98 000, info@gzs.si

PRAG PLAČILA DDV PO PLAČANI 
REALIZACIJI DVIGNJEN NA 400.000 EUR

  
Poslanke in poslanici Državnega zbora Republike Slovenije so v 
ponedeljek 19. oktobra 2009 pozno zvečer v okviru rednega postopka 
sprejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na 
dodano vrednost. Za članice in člane Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije je najbolj pomembna novost, da je s sprejemom tega zakona 
realizirana večletna zahteva za dvig meje za plačevanje davka na dodano 
vrednost po plačani realizaciji iz dosedanjih 208.000 EUR na znesek 
400.000 EUR. 

Z uveljavitvijo določil v ponedeljek spremenjenega in dopolnjenega 
Zakona o davku na dodano vrednost se bo razširil tudi seznam skupin 
blaga in storitve, za katere se uporablja nižja stopnja davka na dodano 
vrednost in niso, po mnenju predlagatelja zakona, v nasprotju z evropsko 
ureditvijo na tem področju. Za naše člane je pomembno, da se ta seznam 
razširi za: - obnovo in popravilo zasebnih stanovanj, razen materialov, ki 
so bistveni del vrednosti dobave, - čiščenje oken in čiščenje zasebnih 
gospodinjstev, - manjša popravila koles, čevljev in usnjenih izdelkov, 
oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo), - 
frizerske storitve, - dobava lončnic, sadik, rezanega cvetja.
 
Vir: www.ozs.si

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O GRADITVI 

OBJEKTOV (ZGO-1C)

Vlada Republike Slovenije je dne 12.10.2009 v obravnavo prejela Zakon 
o graditvi objektov, katerega poglavitni cilj je uveljavitev Direktive 
2006/123/ES v slovenskem pravnem redu.

Med določbami ZGO-1, ki se morajo spremeniti zaradi zahtev Direktive 
2006/123/ES, so predvsem tiste, ki se nanašajo na pogojevanje 
opravljanja storitev in dejavnosti z obstojem vzajemnosti za ponudnike iz 
Evropske unije, kar je po 14. členu Direktive 2006/123/ES prepovedana 
zahteva.

Ker nekaterih zahtev, ki jih ZGO-1 predpisuje in  Direktiva 2006/123/ES 
pogojno dovoljuje, če so utemeljene s pomembnimi, na javni interes 
nanašajočimi se razlogi, ni mogoče utemeljiti z javnim interesom, je bilo 
treba črtati oziroma spremeniti tovrstne zahteve. 

Takšne so zlasti:
• zahteve v ZGO-1 po nekaterih pravnih oblikah, v katerih je mogoče 
opravljati storitve oziroma dejavnosti,

• zahteve, ki ponudnike zavezujejo k izključnemu opravljanju storitev ali 
bi omejevale skupno opravljanje storitev ali partnerstev, razen tistih, ki se 
nanašajo na regulirane poklice (izključevanje v ZGO-1 ali 
multidisciplinarne dejavnosti po Direktivi 2006/123/ES).

Ker je Direktiva 2006/123/ES v primerjavi z Direktivo 2005/36/ES 
nekatera vprašanja (zlasti v okviru upravnih poenostavitev) uredila 
podrobneje in zelo natančno, so zaradi uskladitve z Direktivo 
2006/123/ES v predlogu zakona izrecno in dodatno urejena pravila glede:

• zavarovanja odgovornosti, in sicer z izrecno določbo, da zadostuje 
takšno zavarovanje, sklenjeno v kateri koli od držav EU, EGP ali Švice ali 
v državi, s katero je o tem sklenjena mednarodna pogodba,

• opustitev nekaterih administrativnih zahtev v primeru občasnega 
opravljanja storitev za državljane držav članic EU.

Predlog zakona na novo ureja tudi vprašanje pristojnosti za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij in izdajanja potrdil za državljane EU. Ena 
najpomembnejših novosti, ki jo prinaša predlog zakona, je namreč prenos 
pristojnosti za priznavanje poklicnih kvalifikacij na pristojne poklicne 
zbornice, to je na Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije in 
Inženirsko zbornico Slovenije, kot javno pooblastilo. 

Podobno ureditev poznajo skoraj vse države, v katerih je predpisano 
obvezno članstvo v poklicnih zbornicah, saj te zbornice vodijo postopke 
ugotavljanja kvalifikacij že za svoje državljane. Predlagana ureditev je 
tudi v skladu z določbami predloga sprememb Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki po novem 
omogočajo prenos pristojnosti na zbornice ali druge organizacije s 
posebnim zakonom. Predlagana rešitev je bolj ekonomična in racionalna 
od sedanje ureditve, ko te postopke vodi Ministrstvo za okolje in prostor, 
saj imata ZAPS in IZS na razpolago ustrezne kadre in organiziranost in 
ker podobne naloge izvršujeta kot javno pooblastilo že za slovenske 
državljane, ki so kvalifikacije pridobili v Republiki Sloveniji.

S predlogom zakona se podrobneje urejajo tudi pogoji za opravljanje 
storitev ponudnikov in državljanov tretjih držav, in to vzporedno s 
spremembami zaradi uskladitve z Direktivo 2006/123/ES in Direktivo 
2005/36/ES, pa tudi nekatere uskladitve zakonodaje, ki preprečujejo 
obratno diskriminacijo slovenskih državljanov v primerjavi z evropskimi 
(npr. vprašanje izključevanja v 34. členu ZGO-1), ter druge manjše 
uskladitve in popravke zakona v zvezi s priznavanjem kvalifikacij. 

Vir: www.gzs.si

SKLADIŠČENJE NEVARNIH KEMIKALIJ- 
IZDAN PRAVILNIK

Na podlagi 45. člena Zakona o kemikalijah je minister za zdravje izdal 
Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje 
nevarnih kemikalij.

Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/29.9.2009.



PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV 
TUJCA

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje opozarja delodajalce, vlagatelje 
vlog za podaljšanje dovoljenj za zaposlitev, da lahko delodajalec vlogo za 
podaljšanje dovoljenja za zaposlitev vloži 60 dni oziroma najpozneje 30 dni 
pred iztekom veljavnosti predhodnega dovoljenja za zaposlitev

Ob pravočasno vloženi vlogi za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev, Zavod 
za zaposlovanje v primeru, da podaljšano dovoljenje ni izdano pred iztekom 
veljavnosti predhodnega dovoljenja za zaposlitev, izda potrdilo o vloženi 
vlogi, ki velja kot dovoljenje za zaposlitev do dokončnosti odločbe o 
podaljšanju dovoljenja za zaposlitev. 

Če vloga ni vložena pravočasno, se šteje za novo vlogo, kar pa pomeni, da je 
potrebno v postopku izdaje delovnega dovoljenja predložiti dokumente oz. 
listine, ki se zahtevajo pri novi vlogi oziroma jih Zavod pridobi po uradni 
dolžnosti: 
- pisno obvestilo pristojne območne službe zavoda o ustreznih kandidatih v 
evidenci brezposelnih oseb 
- izjava delodajalca o šestmesečnem poslovanju na predpisanem obrazcu 
“Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-2-3” 
- podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova zaposlitve in dela
- pogodbo o zaposlitvi 
- prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD 
- fotokopija potnega lista tujca 
- dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z 21. členom pravilnika in druge. 

Vir: www.dashofer.si
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PRAVNA PISARNA

PRAVNI NASVET

Pravilna navedba firme družbe na računu – pravica do odbitka DDV? 
Kakšna je pravilna uporaba firme družbe na računih, predvsem s 
stališča pravice do odbitka DDV? V sodnem registru ima družba 
pogosto registrirano daljšo in krajšo obliko firme, na odločbi DURS, s 
katero se dodeli ID za DDV, pa je naveden samo daljši naziv.
Podjetja lahko za navedbo na računih uporabljajo naziv (ime firme), s 
katerim so se registrirali na sodišču, pri tem pa ni pomembno, ali gre za krajši 
ali daljši naziv.

Davčni zavezanec ima pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati, odbije 
DDV, ki ga je plačal pri nabavah blaga ali storitev, če je blago ali storitev 
uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij.
Za uveljavitev pravice do odbitka DDV je potrebno razpolagati z 
dokumentom, ki vsebuje vse zakonsko predpisane sestavine ter omogoča 
nedvoumno identifikacijo davčnega zavezanca. Uporabo krajšega ali 
daljšega naziva podjetja (imena firme) pri tem ni pomembna in na tej podlagi 
ni mogoče prepovedati odbitek vstopnega DDV. Kot ključni podatek za 
identifikacijo davčnega zavezanca se šteje njegova davčna številka, kot 
kontrolni podatek pa služi navedba njegove firme oziroma imena. 
Pravna služba GZS, 01 5898 184, pravnasluzba@gzs.si

Pod kakšnimi pogoji lahko delodajalec zaposli delavca, ki je že zaposlen 
s polnim delovnim časom?
Gre za možnost dopolnilne zaposlitve za najdalj petino polnega delovnega 
časa. Zakon te primere posebej omejuje, tako, da so te možnosti predvidene 
za dejavnosti vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških in raziskovalnih 
del ter v primerih, ko gre za deficitaren poklic, kar ugotovi Zavod za 
zaposlovanje. 
Delavca lahko delodajalec iz omenjenih dejavnosti zaposli le ob soglasju 
matičnega delodajalca, kjer je delavec zaposlen, zaposlitev pa je lahko za 
nedoločen čas in za poln delovni čas ali krajši od polnega. Če je taka pogodba 
o zaposlitvi sklenjena za določen čas, preneha z iztekom časa, sicer pa v 
primeru, ko matični delodajalec odtegne soglasje za dopolnilno delo ali ko 
delavec da odpoved ali ko se delavec in dopolnilni delodajalec tako 
sporazumeta. 
Pri ureditvi v pogodbi o zaposlitvi je potrebno upoštevati, da se z 
delodajalcema uredijo tudi poenoteni načini koriščenja letnega dopusta, 
siceršnjega razporeda delovnega časa in druga vprašanja. 
Problematiko ureja 146. čl. Zakona o delovnih razmerjih (UL RS 42/02, 
103/07). 
Pravna služba GZS, 01 5898 184, pravnasluzba@gzs.si

STEČAJ NI KONEC, JE NOV ZAČETEK 
POSLOVANJA  

Nemalo katera družba bi ohranila svojo dejavnost, če bi poslovodstvo 
ali lastniki dovolj hitro prijavili stečaj nad njo.

Zavlačevanje s stečajem najbolj škoduje tistim, ki jih lahko 
proglasimo »z zdravim delom družbe«. Družba, ki je na pragu stečaja, 
se rešuje z likvidnimi sredstvi, pošteno vrednostjo družbe, ki je 
ponavadi zaradi špekulativnih namenov dokaj nizka. 
Stečajni upravitelj ima prvo nalogo, ki jo mora narediti, da naredi 
otvoritveno bilanco stanja, iz katere se nesporno vidi, kaj in kateri 
upniki so prijavili v stečajno maso. Prav tako se ustavi agonija in 
nadaljnje uničevanje kapitala. 
Vedeti moramo, da tisti upniki, ki ne prijavijo pravočasno svojih 
terjatev, izgubijo prav vse. V svojih poslovnih knjigah bodo morali 
terjatve odpisati. Odpis bo zadnje pomenil, davčno nepriznan 
prevrednotovalni odhodek, kar posledično pomeni, da so upniki 
odvedli državi davek na dodano vrednost in prav tako bodo plačali ob 
koncu leta davek od dohodka pravnih oseb, čeprav terjatve niso dobili 
in jih nikoli ne bodo dobili plačane. 

Prihodek            DDV                Odpis              Davek* 
1.000.000 Ä      200.000 Ä       1.000.000 Ä        210.000 Ä 
* 21 % davek od dohodka pravnih oseb (od leta 2010 dalje 20 %) 

Iz primera je razvidno, da smo državi plačali 410.000 Ä davka, s tem 
da nismo dobili povrnjenega niti evra. Za koga smo delali? Menimo, 
da je vsak komentar odveč. Zato je zelo pomembno, da se 
prepričajmo in pozanimajmo s kom poslujemo oz. da spremljamo 
tudi vse objave in sezname, katera družba je prijavila stečaj ali 
prisilno poravnavo nad svojim poslovanjem. 
Za morebitne potencialne kupce družbe je nakup od stečajnega 
upravitelja bolj varen, zato lahko zapišemo, da bodo ob skrbni presoji 
sredstva (premoženje) družbe prodana bolje, vse dokler so delujoča. 
Logika stečaja je omogočiti nadaljevanje poslovanja preostalih 
zdravih jeder družbe. Družbe, ki so v skupini, ki so še kapitalsko 
ustrezne in plačilno sposobne, lahko nemoteno poslujejo in rastejo v 
drugi skupini ali v lasti sposobnejših. Dejavnost ali zdravi del družbe 
ima, če je izločena iz »nezdrave družbe«, boljšo boniteto in ima večjo 
tržno vrednost. 
Vodenje družbe v finančni krizi in stiski zahteva »krizno vodenje«. 
Krizni poslovodje morajo znati dovolj zgodaj odrezati poškodovane 
in umrle dele družbe. Če čakajo predolgo in dovolijo neskrbno 
poslovanje, je seveda mnogokrat prepozno, zato so mnogi stečajni 
upravitelji (predvsem v naših primerih poslovanja takšnih družb) tako 
imenovani »pogrebniki, ki morajo končati delo, ki so ga drugi 
zagnali«. 

Vir: www.dashofer.si

OPRAVLJANJE SAMOZALOŽNIŠKE 
DEJAVNOSTI – POZIV DURS  

Na Davčni upravi RS so zasledili, da nekateri zavezanci opravljajo 
samozaložniško dejavnost na podlagi pogodbe o delu (npr. avtorske 
pogodbe). 

V zvezi s tem zavezance, ki opravljajo samozaložniško dejavnost 
obveščajo, da se v skladu z 46. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 
(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) dohodek 
dosežen z opravljanjem samozaložniške dejavnosti šteje za dohodek 
iz dejavnosti, zato se ne more opravljati na podlagi pogodbe o delu 
(npr. avtorske pogodbe). Več o obdavčitvi z dohodkom iz dejavnosti 
si lahko preberete na naslovu - tukaj.

Po določbi 44. člena Zakona o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, 
št. 1/07, 29/09) morajo biti fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 
vpisane v davčni register. Na tej podlagi DURS poziva vse davčne 
zavezance, ki opravljajo samozaložniško dejavnost in za opravljanje 
dejavnosti niso vpisani v davčni register, da pri pristojnem davčnem 
uradu predložijo prijavo za vpis v davčni register. 

Vir: www.durs.gov.si
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DDV OD SUBVENCIJ IN VZORCEV

Ali je treba od prejetih subvencij obračunati DDV, se presoja za vsak 
primer posebej.

Čeprav zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) določa, da je 
predmet obračuna davka na dodano vrednost (DDV) vsaka dobava blaga 
ali storitev, ki jih davčni zavezanec za plačilo opravi v okviru opravljanja 
svoje ekonomske dejavnosti, pa v vsakdanjem življenju prihaja do 
različnih nejasnih položajev. Tako se pojavljajo vprašanja, kako je z 
obračunom DDV pri količinskih popustih, darilih, brezplačnih vzorcih, 
subvencijah.

Poglejmo v nadaljevanju, kako je z obračunom DDV pri subvencijah in 
brezplačnih odtujitvah blaga.

Obračun DDV ob subvencijah

Subvencija je prejemek, ki ga zavezanec prejme za lažje poslovanje ali 
delovanje. Navadno je vir subvencij državni ali občinski proračun, lahko 
pa gre tudi za druge tuje ali domače vire. Ker gre pri subvencijah za 
različne vire in namene, v zvezi s katerimi je subvencija prejeta, je treba 
presojati obdavčljivost od primera do primera.

V skladu s Pojasnilom DURS, št. št. 447-280/2002, je z vidika obdavčitve 
z DDV treba presojati vsak prihodek ali odhodek v skladu z določbami 
ZDDV-1, saj:
• se DDV obračunava in plačuje od dobav blaga in opravljenih storitev, ki 
jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje dejavnosti na 
območju Republike Slovenije za plačilo (3. člen ZDDV-1);
• davčna osnova vključuje vse, kar pomeni plačilo (v denarju, v stvareh 
ali v storitvah), ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od 
kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave, vključno s subvencijami, ki 
so neposredno povezane s ceno takih dobav (36. člen ZDDV-1).

To pomeni, da ločimo:
1. subvencije, ki so neposredno povezane s ceno prometa blaga oziroma 
storitev, tako imenovane neprave subvencije - pomenijo tako rekoč 
plačilo ali del plačila za opravljen promet;
2. subvencije, ki niso neposredno povezane s ceno prometa blaga 
oziroma storitev, tako imenovane prave subvencije - ne pomenijo plačila 
za določen promet in tako tudi niso predmet obdavčitve z DDV.

Pri subvencijah, ki so neposredno povezane s ceno blaga ali storitev gre 
navadno za delno plačilo, ki se izplača dobavitelju.

Ali gre za subvencije, ki so neposredno povezane s ceno blaga oziroma 
storitve, lahko ugotovimo, če upoštevamo naslednja dejstva:
• vključene so tri osebe: organ oblasti, ki da subvencijo, oseba, ki 
subvencijo prejme, in kupec blaga oziroma storitve, ki mu jo dobavi 
oziroma opravi subvencionirana oseba;
• subvencija je izplačana točno določenemu subvencioniranemu 
dobavitelju oziroma izvajalcu, da bi ta dobavil določeno blago oziroma 
opravil posamezno storitev, saj je le v takem primeru mogoče šteti, da je 
subvencija protidajatev za dobavo blaga ali opravljeno storitev in tako 
obdavčljiva;
• cena blaga oziroma storitve mora biti načeloma določena najpozneje v 
trenutku, ko nastopi obdavčljivo dejstvo;
• treba je ugotoviti, ali je zaveza izplačila subvencije, povezana s pravico 
do izplačila upravičencu, ko ta opravi obdavčljivo dobavo oziroma 
storitev;
• povezava med subvencijo in ceno mora biti nedvoumna - treba je 
ugotoviti, ali subvencija omogoča, da dobavitelj dobavlja blago ali 
opravlja storitve po ceni, nižji od tiste, ki bi jo zahteval, če ne bi prejel 
subvencije, oziroma se ugotavlja, ali je izplačana subvencija določljiva, 
kar pomeni, da se primerja prodajno ceno blaga z normalno lastno ceno;
• kupci blaga oziroma prejemniki storitev imajo dobiček od/zaradi 
subvencije, dodeljene njenemu upravičencu;
• plačilo je prejeto od kupca, naročnika ali tretje osebe in torej nikoli od 
dobavitelja ali izvajalca samega;
• subvencije, ki pokrivajo del stroškov poslovanja, skoraj vedno vplivajo 
na lastno ceno blaga ali storitve, ki jo dobavi subvencionirana oseba, če 

ponuja blago ali storitve po ceni, ki je drugače ne more ponuditi, če mora 
pokriti svoje stroške in ustvariti dobiček.

Davčni zavezanec obračuna DDV od subvencije, ko opravi promet blaga 
oziroma storitev, pri čemer obračuna DDV od celotne davčne osnove z 
vključeno subvencijo. V skladu z ZDDV-1 nastane obveznost za obračun 
DDV, ko je izdan račun. Pri čemer pa plačniku subvencije ne izda računa 
po 81. členu ZDDV-1, ampak mu izda drug ustrezen dokument (na primer 
zahtevek za plačilo subvencije).

Prejemniki subvencij morajo pri oblikovanju odbitnega deleža 
upoštevati:
• če davčni zavezanec opravlja le obdavčene transakcije in prejme prave 
subvencije, ne izračunava odbitnega deleža iz 65. člena ZDDV-1 (pri tem 
je treba paziti, če se prejete subvencije nanašajo na opravljanje 
neobdavčljive dejavnosti iz petega odstavka 5. člena ZDDV-1, mora 
davčni zavezanec ugotavljati odbitek DDV, ki se nanaša na obdavčeno 
dejavnost na podlagi ključa, ki ga določi v svojih aktih);
• če davčni zavezanec opravlja obdavčene in oproščene transakcije in 
izračunava odbitni delež, v imenovalec odbitnega deleža vključi le prave 
subvencije, ne pa tudi "neprave" subvencije, ki pomenijo plačilo za 
opravljeno dobavo blaga ali storitve;
• če subvencija pomeni plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma 
storitev, se obravnava v skladu z določbami ZDDV-1 kot obdavčen ali 
oproščen promet, saj so dobave blaga in storitve tiste, ki so predmet DDV, 
in ne plačila, izvedena kot nasprotna dajatev zanje.

Obračun DDV pri brezplačnih odsvojitvah blaga

ZDDV-1 za dobavo blaga opravljeno za plačilo ne šteje:
a) brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah kupcem ali 
bodočim kupcem, če jih ti ne dajo v prodajo oziroma so v takšni obliki, da 
ni mogoče, da se prodajajo še naprej;
b) dajanje daril manjših vrednosti (do vrednosti 20 evrov) v okviru 
opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca, če se dajejo le občasno in če 
se ne dajejo istim osebam.

Obveznost obračuna DDV nastane v času obdavčljivega dogodka, ne 
glede na to, ali je šlo za plačljiv ali neplačljiv promet. Pri tem pa je 
obračun DDV odvisen od vrste brezplačne dobave blaga, vrste ugodnosti 
in kraja obdavčitve:

1) v davčno osnovo se ne vštevajo denarni popusti in rabati v trenutku 
dobave, ne pa tudi količinski rabati, saj ne vplivajo na zaračunani znesek, 
to je davčno osnovo. Izjema je izvoz blaga po 46. členu ZDDV-1, ko 
davčni zavezanec ni dolžan obračunati DDV, če na računu napiše vrsto in 
količino blaga iz naslova količinskega rabata in to dokaže s prevozno ali 
špedicijsko listino, ki dokazuje, da je blago zapustilo Slovenijo. Pri 
izvozu ali uvozu se vse količine in vrsta blaga vpiše v enotno upravno 
listino (EUL), obračun DDV pa je naslednji:
a. pri izvozu je oproščena DDV vsa izvožena količina blaga (52. člen 
ZDDV-1),
b. pri uvozu se obračuna DDV od vse uvožene količine blaga (vključno s 
količinskimi rabati).
 
2) V skladu s 7. členom se pri brezplačnem dajanju poslovnih vzorcev 
DDV ne obračunava, če gre za vzorce v razumnih količinah, ki jih 
prejemniki ne prodajajo naprej. Pri izvozu ali uvozu se vse količine in 
vrsta blaga vpiše v enotno upravno listino (EUL), obračun DDV pa je 
naslednji:
a. pri izvozu so oproščeni DDV tudi vsi poslovni vzorci,
b. pri uvozu se obračuna DDV tudi od vrednosti uvoženih poslovnih 
vzorcev.

Pri določanju davčne osnove je treba slediti 36. členu ZDDV-1, ki določa:
a) pri plačljivih dobavah blaga je davčna osnova kupčevo plačilo, ne 
glede na to, ali gre za plačilo v denarju, stvareh ali storitvah, povečanih za 
subvencije, povezane s ceno takih dobav;
b) pri brezplačnih dobavah je davčna osnova nabavna ali lastna cena 
blaga v trenutku njegove uporabe.

Vir: Moj spletni priročnik 42



PROGRAM ERASMUS ZA MLADE 
PODJETNIKE

Ali razmišljate o ustanovitvi svojega lastnega podjetja ali ste že 
uspešen podjetnik? Če je tako, Erasmus za mlade podjetnike je lahko 
PRAVI za vas!
Erasmus za mlade podjetnike je pilotni projekt, ki se izvaja pod okriljem 
Evropske unije. Cilj programa je pomagati novim podjetnikom, da 
pridobijo ustrezna znanja za vodenje malih ali srednje velikih podjetij 
(MSP), vendar na način, da si pridobijo prave delovne izkušnje pri 
poslovanju v drugi državi EU. S tem posamezniki prispevajo k izboljšanju 
svojega znanja in izkušnj ter pospešujejo čezmejni prenos znanja in 
izkušenj med podjetniki. 

Posebni cilji programa Erasmus so: 

usposabljanja za nove podjetnike na delovnem mestu v MSP drugje v EU, s 
ciljem, da se olajša uspešen začetek in razvoj svoje poslovne ideje; 
izmenjava izkušenj in informacij med podjetniki o ovirah in izzivih za 
zagon in razvoj njihovih podjetij; 
izboljšanje dostopa do trga ter opredelitev potencialnih partnerjev za nova 
in obstoječa podjetja s sedežem v drugih državah EU; 
mreženje, ki se gradi na znanju in izkušnjah iz drugih evropskih držav med 
podjetniki. 
Erasmus za mlade podjetnike, ki ga financira Evropska komisija,  deluje v 
21 državah EU s pomočjo več kot 100 posredniških organizacij, pristojnih 
za podporo podjetjem (npr. gospodarske zbornice, start-up centri, 
inkubatorji itd.). Njihove aktivnosti so usklajene na evropski ravni preko t.i. 
EUROCHAMBRES, Združenje evropskih zbornic za trgovino in 
industrijo, ki deluje kot urad za podporo. 

PONOVNO RAZPISAN NORVEŠKI 
MEHANIZEM

Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega 
mehanizma so vzpostavile države Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 
2004 za podporo socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem 
gospodarskem prostoru.

Namen javnega razpisa je spodbuditi mednarodno sodelovanje na področju 
visokega šolstva in raziskovanja Slovenije z Norveško, Islandijo in 
Lihtenštajnom s ciljem spodbuditi pretok strokovnjakov ter mednarodno 
mobilnost študentov in visokošolskega ter raziskovalnega osebja. 

Akcije: 
a) Individualna mobilnost 
• mobilnost študentov za študij, trajanje: 1 - 12 mesecev 
• mobilnost študentov za usposabljanje (praksa), trajanje: 2 tedna - 5 
mesecev 
• mobilnost osebja za poučevanje, trajanje: 1 - 4 tednov 
• mobilnost osebja za usposabljanje, trajanje: 1 - 4 tednov 
• mobilnost osebja za raziskovanje, trajanje: 1 - 6 mesecev 
• pripravljalni obiski, trajanje: 2 - 5 dni

b) Študijski obiski (skupine), trajanje: 3 - 5 dni

c) Izmenjava strokovnjakov, trajanje: 3 dni - 2 tedna

Za sofinanciranje se lahko prijavijo: 
• Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji in vpisani v razvid 
visokošolskih zavodov (vse akcije) 
• Raziskovalne organizacije vpisane v evidenco o izvajalcih raziskovalne in 
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije - akcije: Individualna mobilnost osebja za raziskovanje in 
Študijski obiski (iz Slovenije v države EGP EFTA in obratno) 
• Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo - akcije Študijski obiski in 
Izmenjava strokovnjakov.

Rok za prijavo je do 10.12.2009. 
Razpoložljiva sredstva za obdobje 1.9.2009 - 31.12.2010 je predvidenih 
1,327.907 EUR sredstev. 

Vir: www.imamidejo.si
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PODJETNI[TVO/KMETIJSTVO

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
PODPORO PROJEKTOM OZAVEŠČANJA 
JAVNOSTI O ŠIRITVI EVROPSKE UNIJE 

(PRINCE 2009 -EU 27)

Generalni direktorat Evropske komisije za širitev je objavil razpis za 
zbiranje predlogov za podporo projektom ozaveščanja javnosti o širitvi 
Evropske unije (Prince 2009 -EU 27). Razpis je razdeljen na dva 
sklopa: produkcija in širjenje avdiovizualnih programov (samo TV 
vsebine) in organizacija dogodkov za povečanje ozaveščenosti o temah, 
povezanih s širitvijo EU. 

Izbrani projekti naj bi s spodbujanjem informirane javne razprave o 
trenutnih širitvenih načrtih EU povečali javno razumevanje širitvenega 
procesa Unije. Poleg tega naj bi prebivalcem držav članic EU 
predstavili države kandidatke in potencialne kandidatke za članstvo v 
EU.

Rok za oddajo predlogov je 30. november 2009. 

Več informacij o razpisu in pogojih za prijavitelje je na voljo na spletni 
strani Evropske komisije.
 
Vir: www.gzs.si

ZAČETEK TEKMOVANJA ZA SLOVENSKO 
START-UP PODJETJE

Tovarna podjemov skupaj z Javno agencijo za podjetništvo in tuje 
investicije ter drugimi partnerji danes uradno začenja tretji krog 
tekmovanja za najboljše slovensko začetniško oz. start-up podjetje. 
Organizatorji bodo tudi tokrat izbirali najboljša novoustanovljena 
slovenska podjetja z inovativnimi idejami in globalnim tržnim 
potencialom.

Namen tekmovanja je poiskati najboljša slovenska mlada inovativna 
podjetja, jih strokovno podpreti, povezati s potencialnimi investitorji, 
jih promovirati v širši javnosti in tudi nagraditi. Projekt Start-up 
Slovenija je tako namenjen celovitemu spodbujanju in promoviranju 
podjetniške aktivnosti v Sloveniji. 

Projekt temelji na procesu identificiranja inovativnih podjetniških idej, 
nudenju strokovne pomoči podjetnikom, aktivnemu mreženju ter 
izboru, promociji in nagrajevanju najboljših podjetniških idej in start-
up podjetij. 

Start-up podjetja se lahko do 15. februarja prijavijo na tekmovanje, 
in sicer s svojim poslovnim načrtom, ki ga lahko izdelajo s pomočjo 
brezplačnega orodja za poslovno načrtovanje Tovarne podjemov. 
Zmagovalno podjetje bo prejelo 10.000 evrov nagrade ter podjetniško 
usposabljanje CEED Top Class. 

V okviru konference Podim bodo 14. aprila 2010 razglasili, katero 
podjetje si bo s pomočjo najboljšega poslovnega načrta in prepričljive 
osebne predstavitve pred strokovno komisijo prislužilo naslov Start-up 
leta 2010. 

Vir: www.imamidejo.si

ZDRAVSTVENI CENTER MORJE d.o.o. Koper

Ljubljanska c. 6/a, 6000 Koper
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INFORMACIJE

NOVE EPAL – PALETE BODO 
OD 1. JANUARJA 2010

SKLADNE S STANDARDOM ISPM15

Od januarja 2010 bodo vse novo izdelane EPAL – palete, ki jih bodo 
izdelali vsi pridobitelji EPAL – licence, ustrezale določilom 
standarda ISPM 15 in bodo po vsem svetu izpolnile standard za 
izvoz. EPAL bo tako edini pool, ki bo to ponudil kot standard. S tem 
bo EPAL okrepil svojo pozicijo vodilnega paletnega poola v 
mednarodnem trgovanju.

ISPM15 je mednarodno dogovorjen standard za obdelavo embalaže iz 
lesa. V vedno večji meri ga po vsem svetu prevzemajo kot ukrep, da bi 
zmanjšali riziko nenamernega in nehotenega širjenja rastlinskih 
škodljivcev, tako azijskega kozlička kot hroščevih nematodov. S tem 
ukrepom se bodo zmanjšale zakasnitve pri uvozu znotraj držav članic 
ISPM 15. Sedanje države članice so med ostalimi države Evropskee 
unije, ZDA, Kitajska, Avstralija, Kanada in večji del obeh ameriških 
kontinentov.

Vse novo izdelane EPAL – palete morajo biti toplotno obdelane in sušene 
v sušilni komori, pri temperaturi najmanj 56° Celzija in v trajanju najmanj 
30 minut. Ta proces je podoben pasterizaciji. Znotraj Evropske unije bo 
vsaka novo izdelana EPAL - paleta opremljena s specialno oznako, na 
podlagi katere jo je mogoče identificirati, kot je na primer v Veliki 
Britaniji.

Da spomnimo:
• EPAL je največji paletni pool na svetu s 500 milijoni palet v obtoku in s 
70 milijon letno proizvedenih novih palet.
• Nove študije kažejo na to, da je uporaba EPAL – palet lahko do 25 % 
ugodnejša, kot je primer pri najetih paletah.
• EPAL izvaja na vsem svetu najstrožje kontrole kakovosti. Vsi 
pridobitelji licence so najmanj enkrat na mesec nenajavljeno kontrolirani 
s strani neodvisnih inšpektorjev.
• EPAL ima in nudi rešitve vsem uporabnikom palet - uvoznikom, 
izvoznikom in notranji trgovini.

Za nadaljnje informacije o združenju EPAL lahko kontaktirate g. 
Alexandra Beckerja: +49 251 284 3970, E-Mail becker@epal-pallets.org 
in obiščite spletno stran www.epal.eu, ali pa se obrnete na EPAL - 
Nacionalni paletni komite Slovenije pri GZS, Združenju za promet in 
zveze, g. Igor Sep 01 589 83 60, g. Ivan Kerec 02 526 12 84, ter na spletno 
stran www.gzs.si.

Vir: www.gzs.si

DAVČNA OBRAVNAVA OBRESTI NA 
POZITIVNO STANJE NA TRANSAKCIJSKEM 

RAČUNU  
 
Pojasnilo DURS, št. 42150-12/2009, 2. 10. 2009

Kakšna je davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na 
transakcijskem računu v primeru, ko so sredstva na transakcijskih 
računih, katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana 
po 3 % letni obrestni meri, pri ostalih komitentih pa so pozitivna stanja na 
transakcijskih računih obrestovana po 0,10 % letni obrestni meri. 

V nadaljevanju pojasnjujemo:
V obravnavanem primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, 
katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana po 3 
% letni obrestni meri, gre za obresti, ki so po vsebini primerljive 
obrestim od vezanih denarnih sredstev ali varčevanja pri bankah ali 
hranilnicah. To pomeni, da se v obravnavanem primeru celoten 
znesek doseženih obresti obdavčuje kot obresti, dosežene na denarne 
depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi 
v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU. 

Po 2. točki 82. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 
117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) se dohodnine ne plačuje od obresti 
na pozitivno stanje na transakcijskem računu pri izvajalcu plačilnega 

OBVESTILO DAVČNIM ZAVEZANCEM, KI V 
SLOVENIJI NIMAJO UREJENEGA 

REZIDENTSKEGA STATUSA 
 
Kot izhaja iz obvestila Davčne uprave Republike Slovenije z dne 4. 8. 
2009 v zvezi z vgraditvijo kontrole statusa rezidentstva v sistemu eDavki, 
objavljenem na spletnem naslovu:
http://www.durs.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12727/5558/, 
Davčna uprava Republike Slovenije s 1. januarjem 2010 uvaja kontrolo 
rezidentskega statusa prejemnika dohodka ob vsaki predložitvi REK 
obrazca. To pomeni, da oddaja obrazca REK ne bo možna, če podatek 
o rezidentstvu na obrazcu REK ne bo usklajen s podatkom o 
rezidentstvu, ki je zaveden v davčnem registru. 

Izplačevalci dohodka, ki se štejejo za plačnika davka, bodo lahko od 1. 
januarja 2010 dalje prejemnike dohodkov, ki so tuje fizične osebe, v 
obrazcu REK označili za rezidente Slovenije in jim s tem že ob 
izplačilu dohodkov upoštevali davčne olajšave, ki so predpisane za 
rezidente Slovenije, le, če bodo ti imeli status rezidenta Slovenije 
označen v davčnem registru.

Z namenom, da se preprečijo težave pri oddaji REK obrazcev po 1. 
januarju 2010, pozivamo vse zavezance – prejemnike dohodkov, ki v 
Sloveniji nimajo urejenega rezidentskega statusa, da si tega pri 
pristojnem davčnem uradu čim prej formalno uredijo. 

Če želi tuja fizična oseba pridobiti status rezidenta Slovenije, je dolžna pri 
davčnem organu sprožiti postopek ugotavljanja rezidentskega statusa. V 
ta namen sta na spletni strani DURS objavljena vprašalnika "Ugotovitev 
rezidentskega statusa (prihod v / odhod iz Republike Slovenije)". Če 
zavezanec ne želi izpolniti vprašalnika, lahko na drug način dokazuje 
dejstva in okoliščine, ki vplivajo na njegov rezidentski status. 

Davčni organ na podlagi vlog za ugotavljanje rezidentskega statusa 
oziroma po uradni dolžnosti presoja izpolnjevanje pogojev za rezidentski 
status fizičnih oseb ter o rezidentskem statusu odloči z odločbo. V kolikor 
je bil v preteklosti tuji fizični osebi status slovenskega rezidenta 
ugotovljen z omejitvijo trajanja (npr. do konca določenega koledarskega 
leta), je oseba dolžna ponovno vložiti vlogo za ugotavljanje rezidentskega 
statusa, če želi tudi v prihodnje pridobiti status rezidenta Slovenije.

Fizična oseba se šteje za rezidenta Slovenije, če je izpolnjen eden od 
kriterijev iz 6. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (ima uradno 
prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, ima svoje običajno bivališče 
ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, je v 
kateremkoli času v davčnem letu prisotna v Sloveniji več kot 183 dni idr.). 
Če noben od kriterijev ni izpolnjen, se oseba šteje za nerezidenta 
Slovenije. 

Davčna uprava Republike Slovenije zavezancem za dohodnino, ki si pri 
davčnem organu pravočasno uredijo status slovenskega rezidenta, 
posreduje informativni izračun dohodnine za preteklo leto, saj davčni 
organ informativni izračun dohodnine, ki se pod določenimi pogoji šteje 
za odločbo o odmeri dohodnine, sestavi le za davčnega zavezanca 
rezidenta.
 
Vir: www.durs.gov.si

prometa, in sicer največ v višini, ki jo izvajalec plačilnega prometa 
plačuje za depozite na vpogled. 

Navedena oprostitev plačila dohodnine, ki je bila uvedena že z Zakonom 
o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 54/04), se torej nanaša na 
obresti, ki jih izvajalec plačilnega prometa plačuje imetnikom 
transakcijskega računa za pozitivno stanje na tem računu, pod pogojem, 
da so obresti določene največ v višini, ki jo izvajalec plačilnega prometa 
na splošno priznava za depozite na vpogled. Navedena oprostitev tako ne 
velja za obresti, ki so s pogodbo o transakcijskem računu za posebne 
skupine strank dogovorjene drugače in so po višini primerljive obrestim 
od vezanih denarnih sredstev ali varčevanja pri bankah in hranilnicah.
 
Vir: www.durs.gov.si
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POSLOVNE PRILO@NOSTI

ECOLIFE - SEJEM OBNOVLJIVIH VIROV 
ENERGIJE, 20.-22.11.2009

20.11. do 22.11. 2009 bo v Bielle potekal sejem ECOLife, posvečen 
obnovljivim virom energije s posebnim poudarkom na fotovoltaiki. 
 
ECOLife je najpomembnejši sejem v Severozahodni Italiji in 
zaobjema ciljno skupino obiskovalcev iz Zahodne Lombardije, 
Ligurije, Piemonta in Valle d'Aosta. 
 
Organizatorji sejma slovenskim podjetjem ponujajo brezplačni 
razstavni prostor  (9 m2) , vključno s postavitvijo. Stroški za podjetja 
so tako le prevoz in nočitev.  
 
Več informacij je objavljenih na spletni strani ECOLife.
 
Dodatne informacije in prijava: ga. Lara Černetič (JAPTI 
predstavništvo Milano), Lara.Cernetic@japti.si. 
 
Vir: www.gzs.si

UVELJAVLJANJE INVESTICIJSKE 
OLAJŠAVE – PLAČILO STAVBNE PRAVICE 

Pojasnilo DURS, št. 4210-178/2009, 1. 10. 2009

V zvezi z vlaganjem v nakup stavbne pravice zavezanec sprašuje, ali v 
obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti lahko 
uveljavljala investicijsko olajšavo za plačilo stavbne pravice za 
zemljišče, na katerem bo zgradil poslovni prostor - garažo za delovne 
stroje ter v kakšni višini lahko uveljavlja olajšavo. Stavbno pravico mu je 
prodala žena. V pogodbi o ugotovitvi stavbne pravice, ki je bila sklenjena 
v letu 2008, je določeno, da je stavbna pravica ustanovljena za obdobje 
99-ih let, ter da znaša letno nadomestilo 750,00 Ä, kar za celotno obdobje 
znaša 74.250,00 Ä oz. 75.735,00 Ä z vključenim davkom na promet 
nepremičnin. 

V zvezi z vprašanjem pojasnjujemo naslednje: 

Zavezanec lahko uveljavlja investicijsko olajšavo za nakup stavbne 
pravice, ki se nanaša na nakup pravice uporabe površin in se po 
določbah računovodskih standardov evidentira med 
neopredmetenimi sredstvi. Zavezanec lahko v davčnem obračunu za 
leto 2008 uveljavlja investicijsko olajšavo največ v višini 30 % zneska 
dejanskega plačila nadomestila za stavbno pravico v letu 2008.

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 
125/08 in 20/09) v prvem odstavku 66.a člena določa, da lahko zavezanec 
uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30 % investiranega zneska v 
opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva v davčnem letu 
vlaganja. Nadalje je v tretjem odstavku tega člena določeno, da za 
neopredmetena dolgoročna sredstva iz prvega odstavka tega člena ne 
štejejo dobro ime in usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena 
osnovna sredstva. 

Iz navedenega izhaja, da se investicijska olajšava lahko uveljavlja za 
vlaganja v neopredmetena dolgoročna sredstva, razen v dobro ime in 
usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva. Za 
podrobno opredelitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev je treba 
upoštevati Slovenski računovodski standard – SRS 2 (2006) 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve. 

SRS 2 (2006) v točki 2.1. določa, da je neopredmeteno sredstvo 
opredeljeno kot razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne 
obstaja. V skladu s točko 2.2. SRS 2 (2006) neopredmetena sredstva 
zajemajo dolgoročne odložene stroške razvijanja, usredstvene stroške 
naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva, naložbe v pridobljene 
pravice do industrijske pravice in druge pravice. Med druge pravice se 
uvršča tudi stavbna pravica, in sicer v delu, ki se nanaša na nakup pravice 
uporabe površin. To je premoženjska pravica; je prenosljiva in njeno 
vrednost je mogoče izraziti v denarju. 

Investicijska olajšava se torej lahko uveljavlja za vlaganja v 
neopredmetena sredstva, kot je npr. plačilo stavbne pravice, pod 
pogojem, da se to plačilo nanaša na nakup pravice uporabe površin. 
Nakup stavbne pravice namreč običajno vključuje nakup npr. zgradbe in 
nakup pravice uporabe površin, na katerih stoji ta zgradba. Med 
neopredmetena sredstva se, v skladu z računovodskimi standardi, ki 
določajo, da se sredstva v poslovnih knjigah pripoznajo glede na njihovo 
vsebino, evidentira le nakup pravice uporabe površin, na katerih stoji 
zgradba, zato se tudi kot olajšava za vlaganja v neopredmetena sredstva 
lahko uveljavlja le ta del kupnine. Olajšave za vlaganje v zgradbo (npr. 
poslovni prostor, garažo) ZDoh-2 za leto 2008 ne določa, zato olajšave v 
tem delu ni mogoče uveljavljati. 

V zvezi z vprašanjem ali lahko zavezanec uveljavlja investicijsko 
olajšavo v višini letnega nadomestila ali v višini nadomestila za celotno 
obdobje ustanovitve stavbne pravice, to je v znesku 74.250,00 Ä oz. 
75.735,00 Ä z vključenim davkom na promet nepremičnin, pojasnjujemo 
naslednje: 

Po določbah računovodskih standardov se sredstva v poslovnih knjigah 
pripoznajo glede na njihovo vsebino. Stavbna pravica se v računovodskih 
razvidih na začetku pripozna po nabavni vrednosti, to je v velikosti 

denarnih sredstev ali denarnih ustreznikov ali po pošteni vrednosti danih 
nadomestil, plačanih oziroma danih za njeno pridobitev. V nabavno 
vrednost se vštevajo tudi vse dajatve in vsi neposredno pripisljivi stroški 
pridobitve stavbne pravice. 

Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/02 in 17/07), ki 
opredeljuje stavbno pravico, sicer določa:

•da se nadomestilo za uporabo stavbne pravice lahko plača v enkratnem 
znesku, lahko pa tudi v mesečnih ali letnih obrokih oziroma enkrat letno, 

•da stavbna pravica ne sme trajati več kot 99 let, ter

•da se o višini nadomestila, načinu plačevanja in trajanju stavbne pravice 
dogovorita stranki v pogodbi. 

To pa ne pomeni, da znesek, ki predstavlja seštevek letnih nadomestil za 
celotno obdobje 99-ih let, predstavlja vlaganja oziroma investirani znesek 
v stavbno pravico v letu sklenitve pogodbe. ZDoh-2 namreč v prvem 
odstavku 66.a člena določa, da se investicijska olajšava lahko uveljavlja v 
višini 30 % investiranega zneska v opremo in neopredmetena dolgoročna 
sredstva v davčnem letu vlaganja. 

V navedenem primeru bo vlaganje v višini 74.250,00 Ä oz. 75.735,00 Ä z 
vključenim davkom na promet nepremičnin realizirano šele v 99-ih letih, 
zato se investicijska olajšava ne more uveljavljati v znesku, ki se nanaša 
na celotno obdobje trajanja stavbne pravice. V primeru sklenitve pogodbe 
o ugotovitvi stavbne pravice, v kateri je dogovorjeno letno nadomestilo, 
ne pa plačilo v enkratnem znesku, investirani znesek v posameznem letu 
predstavlja le znesek dejanskih plačil za uporabo stavbne pravice v 
koledarskem letu, kar bo tudi evidentirano v poslovnih knjigah kot 
stavbna pravica. Zato se lahko le za ta znesek uveljavlja investicijska 
olajšava. 

Pogodba o ugotovitvi stavbne pravice določa, da je stavbna pravica 
ustanovljena za obdobje 99-ih let, ter da znaša letno nadomestilo 750,00 
Ä, kar za celotno obdobje znaša 74.250,00 Ä oz. 75.735,00 Ä z vključenim 
davkom na promet nepremičnin. Določa tudi, da letno nadomestilo v 
višini 750,00 Ä velja za leto 2008, v naslednjih letih pa se poveča za rast 
cen na drobno, razen če bosta pogodbeni stranki nadomestilo dogovorili 
sporazumno in pisno v drugačni višini. 

Glede na navedeno v obravnavanem primeru, ko je zavezanec v letu 2008 
dejansko plačal letno nadomestilo v višini 750,00 Ä oz. 765,00 Ä z 
vključenim davkom na promet nepremičnin, lahko uveljavlja znižanje 
davčne osnove največ v višini 229,50 Ä (t.j. v višini 30 % dejanskega 
plačila nadomestila v letu 2008).

Vir: www.durs.gov.si



PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE 13

DOBRO JE VEDETI

ALFA ROMEO  65 - 167  60 ¤14 135

DAVČNA UPRAVA BO POOSTRILA NADZOR 
NAD IZDAJANJEM RAČUNOV PRI 

CVETLIČARJIH, VRTNARJIH, SVEČARJIH 
TER VULKANIZERJIH

Potrošniki: vzemite račun in s tem pomagajte preprečevati delo in 
zaposlovanje na črno, nelojalno konkurenco in utaje davkov!

Davčna uprava Republike Slovenije obvešča vse davčne zavezance, da 
bo v okviru projekta siva ekonomija v mesecu oktobru in novembru 
poostrila nadzor pri cvetličarjih, vrtnarjih, svečarjih ter vulkanizerjih.

Nadzori se bodo izvajali z nenapovedanimi obiski pri zavezancih in sicer 
z namenom preveritve izdajanja računov za opravljene storitve in blago 
ter ostalih poslovnih listin in dokumentacije. Nadzirali bomo tudi delo in 
zaposlovanje na črno. O rezultatih opravljenih nadzorov bomo javnost po 
zaključku akcije tudi obvestili. Davčna uprava ob tej priložnosti poziva 
vse potrošnike, da zahtevajo in vzamejo račun za vsako storitev ali blago.

Služba za odnose z javnostmi Davčna uprava Republike Slovenije

KORISTNI NASVETI

Kje dobim digitalno potrdilo?
V register so vpisani štirje overitelji digitalnih potrdil v RS, ki opravljajo 
storitev izdaje in upravljanja s kvalificiranimi digitalnimi potrdili za 
varno elektronsko podpisovanje:

Ministrstvo za javno upravo
Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Overitelj na Ministrstvu za 
javno upravo v okviru storitve SIGEN-CA izdaja kvalificirana digitalna 
potrdila za državljane ter za pravne in fizične osebe, registrirane za 
opravljanje dejavnosti.

Kako do potrdila?
Potrdila so za državljane brezplačna, za pravne subjekte in fizične osebe 

PANDEMSKA GRIPA - PREVENTIVA

Na delovnem mestu
Kaj lahko vsak zaposleni naredi za preprečevanja širjenja 
pandemske gripe?
1.Zaposleni, ki zbolijo s simptomi gripe, ostanejo doma in se po 
telefonu posvetujejo s svojim izbranim zdravnikom.
2.Dosledno izvaja higieno rok in higieno kašljanja in kihanja.
3.Izogiba se dotikanja oči, nosu in ust z rokami.
4.Izogiba se tesnim stikom z ljudmi (manj kot en meter), ki kažejo 
znake okužbe.

Kaj lahko vsak delodajalec naredi za preprečitvanje širjenja 
pandemske gripe?
1.Vse zaposlene obveščajte o najnujnejših preventivnih ukrepih po 
oglasnih tablah, z letaki, plakati, po elektronski pošti.
2.Zaposlenim omogočite možnost rednega umivanja rok z milom in s 
toplo vodo. Te prostore opremite z zadostno količino papirnatih brisač 
in mila.
3.Poskrbite za redno čiščenje vseh delovnih površin. 
4.Vsakdo, ki kaže znake pandemske gripe, naj zapusti delovno 
organizacijo. Tako boste omejili nadaljnje širjenje virusa pandemske 
gripe med zaposlenimi. Če narava dela to dopušča lažje zbolelim 
omogočite, da delajo doma.
5.Spremljajte obvestila o možnostih cepljenja in informacije podajte 
tudi zaposlenim.
 
Izdelava načrta za delovanje organizacije v času večjega števila 
obolelih
• Kontinuirano planiranje: 
- pomembno za zmanjševanje vpliva pandemije na delovanje 
organizacije, zaposlene in splošno javnost, 
- je sestavni del kriznega plana vsake delovne organizacije oz. ustanove, 
- pravočasno planiranje omogoča, da ima ustanova predvidene vse vire 
in potrebne informacije za delo v kriznih razmerah.

• Zagotavlja: 
- zmanjševanje negativnega vpliva in motenj, ki jih povzroči krizna 
situacija normalnim delovnim procesom,
- omogoča delovanje ključnih dejavnosti,
- učinkovitost organizacije,
- zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v 
kolektivih, 
- večjo zdravstveno varnost, ozaveščenost ljudi ter višjo stopnje znanja.

Plan vsebuje planiranje: 
- Delovnih procesov 

• ključne in nepogrešljive dejavnosti 

- Zaposlenih 
• Identifikacija ključnih oseb in potrebnega znanja za 

zagotavljanje delovanja. 

- Varnosti in logistike 
- Pravnih in etičnih vprašanj 
- Finančnih vplivov

Vir: http://ustavimo-gripo.si

registrirane za opravljanje dejavnosti pa za cenik kliknite tukaj.
V okviru storitve SIGOV-CA pa ta overitelj izdaja kvalificirana digitalna 
potrdila za institucije javne uprave. Kako do potrdila?

Nova Ljubljanska banka d.d.
Izdaja spletnih digitalnih potrdil za fizične osebe ter za zaposlene pravne 
in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti.
Kako do potrdila?

Pošta Slovenije d.o.o.
Izdaja spletnih digitalnih potrdil končnim uporabnikom, ki so lahko 
fizične osebe, pravne osebe ali strežniški sistemi.
Kako do potrdila?

Halcom d.d.
Izdaja spletnih digitalnih potrdil končnim uporabnikom, ki so lahko 
fizične osebe, pravne osebe ali pooblaščene oziroma zaposlene osebe 
pravnih in fizičnih oseb, registriranih za opravljanje dejavnosti.
Kako do potrdila Halcom CA FO?

Prevzem spletnega digitalnega potrdila
Spletno digitalno potrdilo lahko prevzamete na dva načina:
v interno zbirko brskalnika, v tem primeru ne potrebujete pametne kartice 
in čitalca pametne kartice
na pametno kartico (potrebujete čitalec pametnih kartic)

Natančna navodila za prevzem spletnega digitalnega potrdila so na voljo 
na spletnih straneh ponudnikov digitalnih potrdil.

Vir: http://evem.gov.si
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POSLOVNE PRILO@NOSTI

MEDNARODNI SPORAZUMI ZA LAŽJI 
DOSTOP DO VIROV FINANCIRANJA

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije: www.rralur.si je 
kot partner v EU projektu INNO-DEAL (6. Okvirni program, iniciativa 
PRO INNO) spodbudila dolgoročno sodelovanje slovenskih organizacij, 
ki nudijo podporno okolje za podjetništvo, s sorodnimi tujimi 
inštitucijami.

Ob zaključku triletnega projekta (1.9.2006 - 31.8.2009) je 29 managerjev 
finančnih programov iz 12 EU regij podpisalo 5 mednarodnih dogovorov 
o sodelovanju, ki so različno profilirani - glede na želje podpisnikov. Trije 
sporazumi se nanašajo na lažji dostop "start-up" podjetij do posojil, 
izboljšanje sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP) na 
eni ter poslovnimi angeli in skladi tveganega kapitala na drugi strani ter 
povezovanje in sodelovanje med managerji programov za nastanek 
"spin-off" podjetij. Dva sporazuma pa sta sektorsko obarvana: pri prvem 
gre za podporo investiranju v inovativna MSP na področju okoljskih 
tehnologij in obnovljivih virov energije, pri drugem pa za sodelovanje 
med ponudniki tvegana kapitala in drugimi organizacijami podpornega 
okolja na področju digitalnih medijev in kreativne industrije.

Tri od skupaj petih slovenskih organizacij, podpisnic sporazumov, želijo 
vzpostaviti boljše sodelovanje med javnimi in zasebnimi investitorji 
(poslovnimi angeli in skladi tveganega kapitala) ter MSP. To so META 
Group, Poslovni angeli Slovenije in Tehnološki park Ljubljana. Pri tem je 
pomembno dejstvo, da gre za dolgoročnejše sodelovanje med 
dvanajstimi podpisnicami sporazuma, lažji dostop MSP do virov 
financiranja in možnost prodora na širši evropski trg. Ljubljanski 
univerzitetni inkubator bo svoje znanje in izkušnje delil z managerji 
programov za nastanek "spin-off"/"start-up" podjetij iz Italije, Španije in 
Velike Britanije, Slovenski podjetniški sklad pa bo na področju 
garancijskih shem sodeloval z organizacijami s Poljske, iz Italije in Litve.

Področja sodelovanja so bila podrobneje predstavljena na zaključni 
konferenci projekta INNO-DEAL: www.rralur.si/projekti/inno-
deal/zakljucna-konferenca/, ki jo je RRA LUR gostila 2.7.2009 v 
Ljubljani, naslednji dan pa je bilo že prvo delovno srečanje podpisnic 
sporazumov.

Dodatne informacije: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane 
regije, Kontaktni osebi: Nataša Mršol,
Tel: 01/306-19-23, E-mail: natasa.mrsol@ljubljana.si in Barbara 
Hrovatin, E-mail: barbara.hrovatin@ljubljana.si.
Več  informacij  o  projektu  najdete  na  spletni  s trani:  
www.rralur.si/projekti/inno-deal.

MINI SKLADIŠČNI CENTER 
 
• Začetni stroški: Od 20.000 evrov dalje
• Marketing: Vizitke, letaki, marketing od ust do ust, oglasi v lokalnih 
časopisih, spletna stran, če imate avtomobil, ga polepite …
• Posebne zahteve glede izobrazbe: Ne
• Potrebna oprema: Telefon, računalnik, faks, fotoaparat, videokamera, 
videonadzor, alarmna naprava
• Podjetje lahko upravljate od doma: Da
• Popoldansko delo: Da
• Je v Sloveniji že konkurenca: Da 
• Čas delovanja: Vse leto

Dejstva
Uporaba mini skladiščnih prostorov se 
zelo hitro širi po številnih evropskih 
državah. Razlog je čedalje večje število 
malih podjetij, ki opravljajo svojo dejavnost od doma in najpogosteje 
nimajo ustreznih prostorov za skladiščenje svojih izdelkov in druge 
opreme za delo. Veliko je tudi individualnih uporabnikov, ki doma nimajo 
primernih prostorov za spravljanje stvari, ki jih vsakodnevno ne 
potrebujejo, kot so na primer športna oprema (smuči, kolesa), garderoba, 
pohištvo … 
 
Oboji potrebujejo prostor, ki bi bil varen in v katerega bi lahko brez skrbi 
nalagali svoje stvari. Kleti v blokih in hišah pa niso vedno najbolje 
zaščitene pred nepridipravi. 
To je priložnost za podjetja, pa tudi za posameznike z odvečnimi 
prostorskimi kapacitetami, ki bi jih lahko preuredili v manjša skladišča. 
Dobro zastavljen sistem lahko prinese lep letni zaslužek. 
 
Trg
Glede na to, da se ustanavlja čedalje več malih podjetij in da veliko ljudi v 
mestih živi v manjših stanovanjih, je priložnosti na trgu mini skladišč 
precej.
 
Nasvet
Na www.podjetnik.si si preberite idejo »Hotel za stvari«.

JAVNI POZIV
za prijavo k udeležbi pri organiziranem ribolovu zimskih jat cipijev 

v ribolovnih rezervatih v ribolovni sezoni 2009/10

Predmet javnega poziva
Minister, pristojen za ribištvo, poziva ribiče, da se organizirajo in vložijo 
vloge za izdajo posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov za 
sodelovanje pri ribolovu zimskih jat cipijev (Liza aurata) in drugih vrst 
pridnenih rib, ki se z njimi pojavljajo istočasno.
Ribolov zimskih jat cipijev poteka v portoroškem in strunjanskem 
ribolovnem rezervatu v času od 1. decembra 2009 do 31. marca 2010.

Upravičenci in vsebina vloge
K organiziranemu ribolovu se lahko prijavijo morski ribiči, ki so imetniki 
veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov. Dovoljenje za gospodarski 
ribolov se mora nanašati na ribiško plovilo, s katerim se ribič prijavlja k 
organiziranem ribolovu zimskih jat cipijev.

Iz vloge morata biti razvidna vlagatelj in registrska številka plovila, s 
katerim se bo izvajal ribolov zimskih jat cipijev.

Pogoji izvajanja ribolova
Dovoljena ribolovna orodja
Pri ribolovu zimskih jat cipijev je dovoljena uporaba naslednjih 
ribolovnih orodij:
- ene zaporne plavarice za ribolov cipijev, katere očesa onemogočajo 
zabod rib, in
- poljubne  dolžine  različnih  stoječih mrež  (enoslojnih  in  trislojnih)  za 
ribolov spremljajočih vrst rib.
Navzočnost potapljača ni dovoljena. 
Dovoljena je uporaba razsvetljave.

Določitev vodje ribolova
Vodjo ribolova določijo ribiči, imetniki posebnega dovoljenja za 
gospodarski ribolov za sodelovanje pri ribolovu zimskih jat cipijev, na 

prvem organizacijskem sestanku, ki ga organizira
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, izpostava Koper. Vodja 
ribolova je tisti ribič, ki na prvem organizacijskem sestanku dobi večino 
glasov prisotnih ribičev, imetnikov posebnega dovoljenja za gospodarski 
ribolov za sodelovanje pri ribolovu zimskih jat cipljev. Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se z zapisnikom obvesti o vodji 
ribolova.

Rok za prijavo
Rok za prijavo na javni poziv je, 9. november 2009. Prijave zbira 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za lovstvo in 
ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.

Prijava se šteje za pravočasno, ce je:
- poslana z navadno pošto tako, da je dostavljena na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do vključno 9. novembra 2009;
poslana s priporočeno pošto do vključno 9. novembra 2009, pri čemer se 
upošteva datum na poštnem žigu;
- oddana v vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(glavna pisarna) do vključno 9. novembra 2009.

Rok za organiziranje ribolova
Ribolov zimskih jat cipljev se lahko začne po določitvi vodje ribolova, ki 
ga na podlagi predloga ribičev, imetnikov posebnega dovoljenja za 
gospodarski ribolov za sodelovanje pri ribolovu zimskih jat cipljev, s 
sklepom določi minister, pristojen za ribištvo.

Vir: www.mkgp.gov.si
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BORZA

BREZPLAČNI KUPON za PODJETNIŠKO BORZO

Iščem/nudim   ___________________________________________    

_______________________________________________________

_______________________________________________________
                 

Kontaktna oseba:  ________________________________________

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

Podatki  naročnika (niso za objavo)

Priimek in ime:  _________________________________________

Naslov:  _______________________________________________

____________________________tel.št.: _____________________

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

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:

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

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

* Češki proizvajalec sanitarnih ploščic, kopalniških dodatkov in 
opreme za krovce išče trgovske posrednike. Šifra: EEN-okt-02
* Češko podjetje specializirano v tiskanju knjig, katalogov, revij ter 
drugih tiskarskih delih išče trgovinske posrednike in želi nastopiti kot 
podizvajalec. Šifra: EEN-okt-04
* Poljsko gradbeno podjetje išče trgovinske posrednike ter želi 
nastopiti kot podizvajalec. Šifra: EEN-okt-07
* Češki proizvajalec izdelkov iz poliuretanske pene (napihljivi čolni, 
šotori, blazine) išče distributerje. Šifra: EEN-okt-10
* Španski proizvajalec kozmetičnih izdelkov za nego kože išče 
distributerje. Šifra: EEN-okt-13
* Madžarski uvoznik in trgovec s prehrambenimi izdelki iz ameriških 
držav išče trgovce in distributerje. Šifra: EEN-okt-16
* Češko podjetje, specializirano v proizvodnjo stiskalnih orodij, orodij 
za proizvodnjo papirja in obdelavo lesa ter orodij za stiskanje 
kovinskih elementov išče trgovske posrednike in se ponuja kot 
podizvajalec. Šifra: EEN-okt-22
* Poljsko-nemško konstruktorsko podjetje se ponuja kot podizvajalec 
ali glavni izvajalec v pri konstrukciji mostov, stavbnem lesu in drugih 
lesenih konstrukcijah. Šifra: EEN-okt-23
* Avstrijsko podjetje, ki proizvaja naravno kozmetiko in prehranska 
dopolnila išče dobavitelje iz Slovaške, Češke in Slovenije. Šifra: EEN-
okt-28
* Nemško podjetje, ki se ukvarja z izračuni za strukturne analize 
ponuja svoje storitve kot podizvajalec. Šifra: EEN-okt-32
* Poljsko podjetje, ki je specializirano za gumarsko modeliranje in 
proizvodnjo elementov za pnevmatike išče posrednike in ponuja 
podizvajalske posle. Šifra: EEN-okt-35
* Nemški proizvajalec začimb in zelišč išče distributerje in partnerje v 
proizvodnji mesa/rib/perutnine, ki bi bili zainteresirani za sodelovanje 
pri prodaji, obogatitvi ponudbe skozi proizvodnjo njihovih izdelkov ali 
razvijanju novih možnosti sodelovanja. Šifra: EEN-okt-38
* Madžarsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo palet in lesenih 
zabojev išče posrednika za trgovanje na Slovenskem, Avstrijskem, 
Italijanskem in Romunskem trgu. Šifra: EEN-okt-40

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

* IŠČEM DODATNO DELO. Sem zaposlena in bi rabila še kakšen 
dodaten zaslužek. Kontakt: 070 603 611.

PRODAM AVTODOM
PODATKI: ADRIA ADRIATIK 573 DS, letnik 2006, prevoženih 
21500km, 2,8 JTD, 4 ležišča, prvi lastnik, PRODAM.
 
Dodatna oprema: tenda, abs, mot. klimatska naprava, električni 
pomik stekel, tempomat, dve zračni blazini in druga dodatna oprema; 
lepo ohranjen, servis urejen.
 
GSM: 041 781 090 ali 041 953 023

Cena: 29.500 EUR




