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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

JAVNI POZIV LAS ISTRE
ZA PREDLOŽITEV PROJEKTNIH VLOG ZA LETO 2011

Upravni odbor Lokalne akcijske skupine za obmoèje obèin Koper, 
Izola in Piran (skrajšano: LAS Istre) je junija 2011 potrdil objavo 
JAVNEGA POZIVA LAS ISTRE za predložitev projektnih vlog za
leto 2011.

Predmet javnega poziva je zbiranje projektnih predlogov za katere je 
možno prejeti sofinanciranje v višini do 85% iz naslova ukrepov 
LEADER oz. 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013. 

Javni poziv, vkljuèno z Razpisno dokumentacijo in navodili za oddajo 
projektnih vlog, je objavljen na spletni strani LAS Istre, www.las-
istre.si

Rok za oddajo vlog je do 30. septembra 2011.

Predlagani projekti morajo s svojimi cilji in rezultati prispevati h 
kljuènim ciljem, ki jih opredeljuje Lokalna razvojna strategija LAS
Istre, in sicer:

Dodatne informacije lahko prejmete na Regionalnem razvojnem 
centru Koper – upravljavcu LAS Istre, pri Dott. Mag. Heidi Olenik 
05663 75 83, heidi.olenik@rrc-kp.si. 

Cilj 1: Vzdržni, sonaravni, trajnostni razvoj 

Cilj 2: Ohranjanje naravnega okolja in oživljanje kulturne krajine 

Cilj 3: Ohranjanje kmetijske proizvodnje, razvoj ekološkega kmetovanja in zagotavljanje primernega 
dohodka za kmetije 

Cilj 4: Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, podjetništva in obrti 

Cilj 5: Razvoj mehkih oblik podeželskega turizma 

Cilj 6: Zagotavljanje èim veè delovnih mest doma 

Cilj 7: Ohranjanje in prenova kulturne dedišèine in njeno vkljuèevanje v tržno ponudbo in programe 

Cilj 8: Spodbujanje sodelovanja in aktivnosti prebivalcev ter vraèanje domaèinov 

Cilj: 9 Dograditev ustrezne komunalne in cestne infrastrukture 

Cilj 10: Urejanje vaških jeder, obnova skupnih objektov 

Cilj 11: Skrb za varstvo okolja, urejanje prostora in smotrno korišèenje potencialov 

Cilj 12: Institucionalni razvoj in èezmejno sodelovanje 

 

POZIV ZA VKLUÈITEV
v projekt SLOHRA GLOBALNET

Regionalni razvojni center Koper je s 1.4.2011 prièel s sodelovanjem v 
projektu Promocija globalne konkurenènosti podjetnikov, 
SLOHRA GLOBALNET. Projekt je sofinanciran s sredstvi EU, po 
Operativnem programu IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Izvaja ga 
sedem razvojnih agencij iz Slovenije in Hrvaške. Vodilni partner 
projekta je Regionalna razvojna agenciaj PORIN d.o.o. iz Reke. 

Projekt je namenjen podjetnikom, ki ne poslujejo veè kot 5 let, med 
temi pa mladim do 35 let ter ženskam vseh starosti (kot 
ustanovitelji oziroma na vodilnih položajih v podjetjih) iz Obalno-
kraške regije.

Vsak podjetnik lahko znotraj tega projekta  dobi BREZPLAÈNO: 
· individualno svetovanje o trenutnih aktualnih razpisih za 

podjetnike, informacije o tem kako lahko razširi svoj trg ter 
ali ima potenciale za izvoz,

· sodelovanje na seminarju „Kako postati izvoznik” s 
sledeèimi temami: mednarodno oblikovanje blagovnih 
znamk, standardi EU ter Republike Hrvaške, ki jih morajo 
upoštevati izvozniki, mednarodno trženje, konkretni ukrepi, 
kako izvajati izvozne posle (metodologija izvoza), kako 
financirati izvoz ipd.,

· sodelovanje na predstavitvi primerov uspešnih 
izvoznikov, ki bo potekala v Kopru in Karlovcu (prevoz 
zagotovljen),

· seznanitev z rezultati trenutnih raziskav, ki se lahko lahko 
uporabijo v organizaciji izbranega podjetnika/ce,

· skrajšan poslovni naèrt (po dogovoru se lahko pomaga pri 
pripravi tudi doloèena razpisne dokumentacije),

· predstavitev podjetnikov/ic ter njihovih proizvodov/storitev 
v katalogu v slovenskem, hrvaškem ter angleškem jeziku 
(naklada 700 komadov),

· promocija proizvodov in storitev na mednarodnem sejmu 
(zagotovljene hostese ter osebje, ki bo zastopalo 
podjetika/co, podjetniku/ci ne bo potrebno potovati)

Prvi korak k izvedbi te aktivnosti je zbiranje ter spoznavanju 
ustreznih zainteresiranih podjetnikov/ic iz ciljnih skupin.

Vabimo vas, v kolikor vas aktivnosti v projektu zanimajo, da nas 
kontaktirate na e-mail:  kontaktna oseba: Vlasta Starc, 
tel. 05 66 37 582 ter nam sporoèite vaše osnovne podatke: ime 
podjetja, sedež, ime in priimek, spol ter starost (za ženske to ni
potrebno) osebe,ki se bi udeležila aktivnosti projekta.

info@rrc-kp.si

Opomba: Podjetnik/ca bo v okviru projekta pridobil/a korist, ki se bo 
štela kot „deminimis” pomoè. Regionalni razvojni center Koper bo 
pred vkljuèitvijo podjetnika/ce v brezplaène aktivnosti projekta 
preveril upravièenost do korišèenja sredstev po pravilu „de minimis” 
in si v primeru prekoraèitve vrednosti pridržuje pravico odkloniti 
podjetje iz sodelovanja pri aktivnostih v projektu. Vse dodatne
informacije dobite na zgoraj navedenem kontaktu.

Zainteresirani podjetniki/ce se bodo lahko vkljuèili v prvi 
mednarodni konzorcij, mrežo slovenskih in hrvaških podjetnikov/ic, 
ki bodo skupaj prizadevali k izboljšanju promocije in izvoza na tujih 
trgih.
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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA – 
najava razpisa RŠS Južna Primorska za šolsko 

leto 2011/2012

Regionalni razvojni center Koper, bo v zaèetku septembra 
objavil èetrti razpis Enotne Regijske štipendijske sheme za 
Južno Primorsko za šolsko leto 2011/2012. Razpisanih bo 27 
kadrovskih štipendij za srednješolce in študente za študij 
doma in v tujini. 

Gre za mehanizem preko katerega država ter osem obèin in 
gospodarske družbe iz regije zagotavljajo finanèna sredstva za 
podeljevanje kadrovskih štipendij za deficitarne poklice in tiste 
poklice, ki so pomembni za dolgoroèni razvoj regije. Njen 
namen je zmanjšati beg mladega izobraženega kadra iz regije, 
zagotoviti gospodarstvu in negospodarstvu kvalitetne kadre ter 
odpravljati strukturno neskladje na trgu dela in mladim 
zagotoviti kvalitetna delovna mesta. 

Podrobnejše informacije o razpisu bodo znane v zaèetku 
septembra, ko bodo sredstva za štipendije zagotovljena tudi s 
strani Javnega Sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. 
Sredstva, ki jih bo država namenila za enotne regijske 
štipendijske sheme se bodo èrpala iz Evropskega socialnega 
sklada, natanèneje iz Operativnega programa razvoja 
èloveških virov za obdobje 2007-2013.

Študente in dijake pozivamo, da se vpišejo na seznam 
elektronskih naslovov, preko katerega bomo zainteresirane
obvestili o objavi razpisa. 

Podrobnejše informacije o razpisu in štipendijah bodo 
objavljene na spletni strani Regionalnega razvojnega centra 
Koper 

, za vpis na seznam elektronskih naslovov pa lahko pišete 
na  ali .  

http://www.rrc-kp.si/sl/za-studente-in-dijake/stipendijska-
shema

tamara.ristic@rrc-kp.si info@ora.si

Dodatne informacije:

Regionalni razvojni center Koper Županèièeva 18, 6000 
Koper

Tamara Ristiæ, vodja projektov, tel.:05 663-75-86, 

ORA Krasa in Brkinov, Partizanska 4, 6210 Sežana, 
tel.05 73 44 362, info@ora.si

tamara.ristic@rrc-kp.si

SEZNAM PREDVIDENIH ŠTIPENDIJ
v okviru Razpisa štipendij Enotne regijske 

štipendijske sheme (RŠS) Južna Primorska za 
šolsko/študijsko leto 2011/2012

Preko javnega poziva delodajalcem, da oddajo svoje vloge z 
opisom svojih potreb po kadrih za šolsko leto 2011/2012, je 
RRC Koper do 27. julija prejel trinajst prijav z naslednjimi 
razpisanimi štipendijami za dijake in študente.
(predvidena objava razpisa za dijake in študente bo v zaèetku 
septembra)

Seznam štipendij in naziv: 

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER 
KOPER
CENTRO REGIONALE DI SVILUPPO
CAPODISTRIA
ŽUPANÈIÈEVA 18

Zap. š t. Ime/Naziv delodajalca 
Pokl ic, za katerega se podeljuje 

štipendija 
(raven izobraževanja) 

Št. štipendi j 

1 
ANIMA M.G.S.S. d .o .o. Gimnazijski maturant (5) 1  

2 

IMAS d.o.o. 

Obl ikoval ec kovin - Orodjar (4) 
St rojni tehnik (5) 
Ing. st rojništ va (6/1) 
Dipl. ing. s trojniš tva (6/2) 

1  
1  
1  
1  

3 

DEA Sežana, Mi lan 
Škapin s .p. 

Tehnik zdravst vene nege (5) 1  

4 

KREÈIÈ in KREÈIÈ 
d.n.o. 

Mag. arhi tekture (7) 1  

5 

CIMOS d.d. 

St rojni tehnik (5) 
Tehnik mehatronik (5) 
Mehatronik operat er (4) 
Obl ikoval ec kovin (4) 
Orodjar (4) 
St rojništ vo (6/1, 6/2  ali 7) 
Informatika (6/2 ali 7) 
Materiali, metalurgija (6/2 ali  7) 
Mehatronika (/ 1, 6/2 al i 7) 

2  
1  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  

6 
Babiè P et er s .p. Gimnazijski maturant (5) 1  

7 
M KUK d.o.o. Dipl. ekonomis t (6/2) 1  

8 
HARPHA SEA d.o.o. Dipl.dedišèinar (UN) (6/2) 1  

9 

ELMAR 
Elektroins talacij e Marko 
Svetina s.p . 

Elektrikar (4) 
Elektrotehnik (PTI) (3+2) 

1  
1  

10 

Dolores  Mavèec, 
odvetnica 

Mag. prava (7) 1  

11 
Torkla d .o.o . Mag. vet erine (7) 1  

12 
Markežiè Darijo  s.p . Gimnazijski maturant (5) 1  

13 

KLJUÈAVNIÈARSTVO, 
Bojan Spasoviè s.p . 

Gimnazijski maturant (5) 1  

SKUPAJ 
27 

 

 

Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega 
sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
èloveških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 

»Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske 
sheme«.
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Projekt COLUMBUS 3 – priložnost za izmenjavo 
podjetniških izkušenj mladih podjetnikov in že 
uveljavljenih podjetnikov v državah èlanicah EU.

Regionalni razvojni center Koper izvaja projekt COLUMBUS 3, 
potrjen s strani Evropske Komisije z namenom pomagati novim 
podjetnikom EU do dela in uèenja v podjetju v drugi državi èlanici EU. 
Projekt je finanèno podprt iz programa »Erasmus for Young 
Entrepreneurs« (Erasmus za mlade podjetnike), ki spodbuja 
mobilnost mladih podjetnikov v Evropi. Glavni cilj je okrepiti 
pomen podjetništva, internacionalizacijo in konkurenènost tako novih 
podjetnikov kot že uveljavljenih MSP v EU. 

Kdo se lahko prijavi?
Mladi podjetniki in izkušeni podjetniki. Mladi podjetniki so tisti, ki 
resno naèrtujejo ustanovitev lastnega podjetja ali pa so ga že ustanovili 
v zadnjih treh letih. Izkušeni podjetniki pa morajo biti lastniki ali 
upravljavci malega ali srednje velikega podjetja v EU.

Zakaj naj se prijavim?
Program pomaga mladim podjetnikom, da v obdobju gostovanja 
pri podjetju v drugi državi EU, ki traja od 1 do 6 mesecev, 
pridobijo ustrezna znanja za upravljanje lastnega podjetja. Nudi 
edinstveno priložnost, da si novi podjetniki z gostovanjem pri 
izkušenem, pridobijo dragocena znanja in se spoznajo z razliènimi 
naèini dela v MSP v drugih državah EU. 

Nov podjetnik bo od podjetnika gostitelja pridobil potrebno znanje za 
ustanovitev in upravljanje lastnega podjetja na naslednjih podroèjih:  
         
� glavni dejavniki uspeha,  
�uèinkovito naèrtovanje,
� finanèno in operativno upravljanje,
� razvoj inovativnih izdelkov in storitev,
� uspešna praksa prodaje in trženja.

Prav tako bo imel priložnost izvedeti veè o:

� evropskem gospodarskem pravu in enotnem evropskem trgu,
� evropski standardizaciji,
� evropski pomoèi MSP.

Obenem program ponuja izkušenim podjetnikom oz. podjetnikom 
gostiteljem, da svoja znanja delijo z novimi ter izkoristijo 
priložnosti in ideje, ki jih s seboj prinašajo mladi oz. novi 
podjetniki tako z drugega evropskega okolja, kot tudi s svežim 
znanjem in novimi smernicami iz razliènih sistemov 
izobraževanja.

Kje se lahko prijavim?
Novi podjetniki in izkušeni podjetniki se lahko registrirate prek spletne 
strani: 

Za podrobnejše informacije se obrnite na:
Regionalni razvojni center Koper
Centro regionale di sviluppo Capodistria, Županèièeva 18
6000 Koper, Slovenija
tel: +386 5 66 37 586 - faks: +386 5 66 37 581

elektronska pošta: 
spletna stran: 

www.erasmus-entrepreneurs.eu

mia.marasovic@rrc-kp.si
www.rrc-kp.si

ZAVAJAJOCE OGLAŠEVANJE V POSLOVNIH 
IMENIKIH - OPOZORILO ZA POSLOVNE 
SUBJEKTE

Ste prejeli naroèilnico za BREZPLAÈNO OBJAVO vašega podjetja v
poslovnem imeniku enega izmed naslednjih podjetij:
· EUCO DATA 

· European City Guide 
· Intercable Verlag 
· Construct Data Verlag 
· Expo Guide Mehika 
· Euro Bussines Guide 
· World Bussines Guide 
· itd.? 

V tem primeru niste edini. Problematika, ki ste jo opisali, je v Evropi že 
dolgo in množièno prisotna. Gre za zavajajoèe oglaševanje s strani 
poslovnih imenikov, ki izkorišèajo premajhno stopnjo skrbnosti 
podjetij pri podpisovanju dokumentov iz tujine. Podjetja podpišejo 
prijavne obrazce misleè, da gre za brezplaèno storitev, ki jim lahko 
pomaga pri nastopu na evropskih trgih, vendar zelo redko preberejo 
drobni tisk, kjer je navedeno, da se ob podpisu zavezujejo k triletni, 
štiriletni ali petletni sklenitvi pogodbe in plaèilu letnega prispevka v
doloèenem znesku.

Kaj storiti v primeru, da ste podpisali takšen obrazec?
V primerih zavajajoèega oglaševanja izdajatelja navedenega imenika 
pogodba sploh ne nastane, saj ni skladnosti volj obeh strank za 
sklenitev pravnega posla in potemtakem do soglasja, kot temeljne 
predpostavke za veljavnost pravnega posla, ne pride. V teh primerih ni 
soglasja niti o naravi pogodbe, niti o njeni podlagi oziroma predmetu. 
Iz navedenih razlogov, podpis in žig naslovnika ne pomenita tudi 
soglasja zavedenega podjetja k narocilu placljive objave njegovih 
podatkov v poslovnem imeniku. V zvezi z zgoraj navedenim 
nacelnim stališcem velja opozorilo, da je potrebno vsak primer 
presojati posebej in da pomembno vlogo pri presoji igra tudi skrbnost, 
ki jo je pri poslovanju pokazala nasprotna stranka (t.j. naslovnik 
obrazca). Višja stopnja skrbnosti ravnanja se zlasti pricakuje od
gospodarskih subjektov, ki na trgu opravljajo pridobitno dejavnost.

V nobenem od tovrstnih primerov izvajanja groženj oziroma pritiskov 
s strani izdajateljev poslovnih imenikov ni priporocljivo, da bi 
zavedena stranka racune placala, podpisala poravnavo oziroma storila 
karkoli drugega, kar bi se utegnilo šteti za pripoznavo dolga. Poleg 
tega, izdajatelji poslovnih imenikov ne štejejo noben ugovor 
oziroma argument kot relevanten. Ne glede na to vam priporocamo, 
da naslovite na podjetje, ki poslovni imenik izdaja, dopis, v katerem 
navedite, da smatrate pogodbo za neveljavno (nicno) iz razloga 
zavajajocega oglaševanja. Žal obstaja velika verjetnost, da vaša 
odpoved oziroma argumenti za neveljavnost sklenjene pogodbe ne 
bodo upoštevani. Pri tem opozarjamo, da utegne kakršnokoli placilo 
(deloma ali v celoti) v eventualnem kasnejšem sodnem uveljavljanju 
terjatve s strani izdajatelja poslovnega imenika stranki škodovati, saj se 
po 2. odst. 364. clena Obligacijskega zakonika (Ur. l . RS, št. 97/2007-
UPB1) (tudi delno) placilo šteje za posredno pripoznavo dolga upniku. 
S tega vidika je v primeru placila težko zagovarjati zgornje nacelno
stališce, da ni prišlo do soglasja volj med strankama.

Dodatno je potrebno opozoriti, da so nekatera podjetja, ki izdajajo 
navedene imenike svoje domnevne terjatve odstopile izterjevalnim 
agencijam, ki bodisi v njihovem imenu ali pa v lastnem imenu 
terjajo zavedene dolžnike za navedene zneske. Po sedaj znanih 
podatkih je sicer v izredno malem številu prišlo do tožbe na placilo 
domnevnih terjatev do podjetij s strani izdajatelja spornega poslovnega 
imenika, predvsem na Ceškem in Slovaškem (in tudi uspelo). V vseh 
ostalih primerih se, kljub sicer velikemu obsegu tovrstnih nepoštenih 
poslovnih praks, do današnjega dne še ni primerilo, da bi izdajatelj 
pricujocega poslovnega imenika pred sodišcem uspel s tožbo zoper
podpisnika zavajajocega obrazca.

Avtor: Pravna služba GZS

RRC KOPER IN GOSPODARSKE ZBORNICE
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INFORMACIJE

Pogoji za sodelovanje:
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizicne osebe.

Višina sredstev:
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta 
tega javnega razpisa, znaša 300.000,00 EUR za leti 2011 in 2012
skupaj.

Nacin prijave:
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oz. ne dlje kot do 
29.11.2011. Vloge, ki bodo prispele po 29.11.2011 (definicija 
»prispetje«: smiselno se upoštevajo dolocila prvega odstavka 11. 
poglavja tega javnega razpisa), se kot prepozne s sklepom zavržejo.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z dolocili 
tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih. 
Vlogo lahko podjetje pošlje po pošti ali dostavi osebno na sedež JAPTI. 
Original vloge mora biti dostavljen v zaprti ovojnici, ki je opremljena z 
izpolnjenim Obrazcem št. 4: »Naslovnica za ovojnico«, na naslov: 
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije:
Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je 
možno dobiti na podlagi pisnega zaprosila ali prek elektronske pošte na 
naslov:  do vkljucno 
22.11.2011 – zaprosilo naj bo oznaceno s Procesni vavcer - vprašanje«. 
JAPTI ni dolžan posredovati informacij v zvezi z javnim razpisom in 
razpisno dokumentacijo, ce iz pisnega zaprosila ali iz elektronske pošte 
pošiljatelja ni razvidne zahtevane oznacbe. JAPTI bo na spletnem 
naslovu:  objavil odgovore na vprašanja v roku treh 
(3) delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so 
sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: 

 ali na sedežu JAPTI, Verovškova ulica 60, 1000 
Ljubljana, vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro. Razpisna 
dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi
zahteve podane na elektronski naslov:
 , s pripisom »JR 
Procesni vavcer 2011 – razpisna dokumentacija«. JAPTI ni dolžan 
posredovati razpisne dokumentacije, ce iz e-sporocila pošiljatelja ni
razvidnega zahtevanega pripisa.

scrambled_mail_hrefprocesnivavcer@japti.si

http://www.japti.si/

http://www.japti.si/

scrambled_mail_hrefprocesnivavcer@japti.si

JAVNI RAZPIS “PROCESNI VAVÈER 2011/2012”

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zunanjih 
strokovnjakov v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v 
podjetjih in stroškov kotizacij za usposabljanja zaposlenih, ki so clani 
projektne skupine, na podrocju metodologij za uvajanje izboljšav
poslovnih procesov v podjetjih. 

Namen javnega razpisa:
Namen razpisa je spodbuditi izvajanje stalnih izboljšav poslovnih
procesov v podjetjih.

5. STRATEŠKA KONFERENCA O TRGOVINI
19. oktober 2011, Kongresni center Brdo pri Kranju

Vljudno vas vabimo na 5. Strateško konferenco o trgovini, ki jo 
že tradicionalno organiziramo v sodelovanju z Ekonomsko 

fakulteto v Ljubljani in bo letos potekala v sredo 19. oktobra 
2011 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Glavna tema letošnje konfrence je „OD DOBAVITELJA DO 
KUPCA: KAKO ORGANIZIRATI OSKRBNO VERIGO?”. 

O navedeni tematiki bodo spregovorili domaèi in tuji 
strokovnjaki, ki prihajajo iz gospodarstva in akademske sfere.

Slavnostni govornik na konferenci bo predsednik Republike 
Slovenije dr. Danilo Türk.

KOTIZACIJE NI!
Kontaktna oseba za dodatna pojasnila je Tina Lukan, tel.: 01/5898-
218 ali . Prevajajnje iz tujega v slovenski jezik 
i n
obratno je zagotovljeno. 

Sodelovanje na 5. Strateški konferenci o trgovini vam poleg 
možnosti seznanitve z aktualnimi temami prinaša tudi možnost, da 
si kot sponzor zagotovite veèjo prepoznavnost v naši regiji, ter da 
svoje storitve/produkte tudi predstavite udeležencem. V kolikor ste 
za SPONZORSTVO zainteresirani, vas vljudno vabimo, da nas 
poklièete na telefon 01/5898-218 (Tina Lukan) ali pišete na e-
naslov: .

tina.lukan@tzslo.si

Program konference in prijavnica

tina.lukan@tzslo.si

IZTERJAVA

Izterjava gospodarskim subjektom pogosto povzroèa veliko 
nezadovoljstva, neizterjane terjatve pa teþave z likvidnostjo. Podjetja 
so zato primorana opravljati neprijetno izterjavo svojih poslovnih 
partnerjev, kar neugodno vpliva na odnos z njimi in onemogoèa
nemoteno opravljanje dejavnosti.

"Outsorcing" specializiranim strokovnjakom za izterjavo, ki Vam 
svetujejo glede realnih prièakovanj v procesu izterjave, omogoèa 
optimalne reðitve tako v izvensodnem, kot v sodnem postopku. 
Takðno vodenje postopkov pomeni ustrezno obvladovanje stroðkov, 
hitro in uèinkovito spremljanje procesa izterjave ter pomembnih 
sprememb pri poslovanju Vaðih dolþnikov, kar realno zmanjðuje Vaðe
tveganje in pogojuje uspeðnost izterjave. 

1. izterjava v okviru izvensodnega postopka: 

 - oprava poizvedb o dolþnikovem premoþenju, 
 - sestava opominov dolþnikom, odgovorov na opomine upnikov, 
pozivov k plaèilu obveznosti, sestava izvensodnih dogovorov, 
 - svetovanje o moþnostih izterjave in uspeðnosti postopka, 
 - izdelava pisnih pravnih mnenj, 
 - upravljanje s terjatvami upnikov. 
 
2. izterjava v okviru sodnega postopka: 

 - pomoè in svetovanje pri pripravi izvrðilnih predlogov na podlagi 
verodostojne listine ali izvrðilnega naslova (sodne odloèbe, notarske 
listine itd.), 
 - pomoè in svetovanje pri pripravi poizvedb o dolþnikovem 
premoþenju,
 - pomoè in svetovanje pri pripravi vlog, zlasti urgenc, predlogov za 
nadaljevanje postopka, za  postavitev izvrðitelja, za opravo rubeþa, 
za podaljðanje roka, delnega ali celotnega umika izvrðilnega 
predloga oziroma izvrðilnega sredstva, potrditev pravnomoènosti ter 
drugih predlogov in vlog, potrebnih za pospeðitev postopka, odloga 
za izvrðbo, 
 - pomoè in svetovanje pri pripravi obrazloþenih vlog, zlasti 
dopolnitev izvrðbe z novim izvrðilnim  sredstvom, odgovora na 
ugovor, ugovora zoper sklep o izvrðbi, zahteve za sodno presojo 
izvrðiteljevih stroðkov, predloga za predloþitev dolþnikovega 
premoþenja, za nadaljevanje izvrðbe s pravnimi nasledniki izbrisane 
druþbe, predloga za izdajo odredbe za nasilni vstop ter drugih 
potrebnih vlog, 
 - pomoè in svetovanje pri pripravi predlogov zaèasnih in prehodnih 
odredb ter ugovorov zoper te. 
 
3. pridobitev javnih listin: 

 - zemljiðkoknjiþnih izpiskov, izpiskov iz sodnega registra ter drugih 
izpiskov in podatkov, potrebnih za uspeðno izterjavo. 
 
Vir:  http://www.pravna-praksa.si



PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE 7

ZAKONODAJA

DELOVANJE STROJNIH KROŽKOV IN 
OPROSTITEV PO 26. CLENU ZDOH-2

V tem dokumentu je navedeno splošno pojasnilo glede delovanja 
strojnih krožkov in pogojev za oprostitev placila dohodnine od 
prejemkov iz medsosedske pomoci med kmetijskimi gospodarstvi v 
okviru strojnih krožkov.

Delovanje strojnih krožkov

Na podlagi 110. clena Zakona o kmetijstvu – ZKme-1 (Uradni list RS, 
št. 45/08) lahko strojne krožke, za medsosedsko pomoc med 
kmetijskimi gospodarstvi, ustanovijo fizicne osebe za ucinkovito rabo 
kmetijske in gozdne mehanizacije ter opreme, delovne sile in drugih 
proizvodnih zmogljivosti, zmanjšanje investicijskih stroškov in 
racionalnejšo rabo zmogljivosti za predelavo in neposredno trženje 
lastnih izdelkov. 

Kmetijska gospodarstva so v skladu s 3. clenom ZKme-1 
organizacijsko in poslovno zaokrožene gospodarske celote, ki 
obsegajo eno ali vec proizvodnih enot in se ukvarjajo s kmetijsko 
oziroma gozdarsko dejavnostjo. Organizirana pa so v eno izmed 
naslednji oblik:

· pravna oseba; 
· samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s.p.); 
· kmetija, ki ni pravna oseba ali s.p., pri cemer se za kmetijo 

šteje tudi cebelar, ki ni s.p.; 
· društvo, kadar opravlja kmetijsko dejavnost v skladu s 

predpisi, ki urejajo delovanje društev; 
· izobraževalna ustanova, ki se ukvarja tudi s kmetijsko 

dejavnostjo; 
· agrarna ali pašna skupnost.

Iz navedenega izhaja, da so clani strojnih krožkov lahko poleg fizicnih 
oseb tudi pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko oziroma gozdarsko 
dejavnostjo in so registrirane v registru kmetijskih gospodarstev. 

Oprostitev po 26. èlenu ZDoh-2

Opravljanje storitev v okviru strojnih krožkov pa je za doloèene osebe 
lahko tudi oprošèeno plaèevanja dohodnine. Doloèba 1. toèke 26. èlena 
Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7) 
doloèa, da se dohodnine ne plaèa od prejemkov iz medsosedske 
pomoèi med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov, ki jih 
pridobijo èlani kmeèkega gospodinjstva iz drugega odstavka 69. èlena 
ZDoh-2, katerim se dohodek ugotavlja na podlagi 71. èlena ZDoh-2, v 
višini in pod pogoji, ki jih doloèi minister, pristojen za finance v 
soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.

Pravilnik o pogojih za oprostitev plaèila dohodnine od prejemkov iz 
medsosedske pomoèi med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih 
krožkov (Uradni list RS, št. 141/06; v nadaljevanju: Pravilnik) v 
drugem èlenu doloèa, da so ti prejemki oprošèeni dohodnine pod 
naslednjimi pogoji:

· prejemke prejmejo èlani kmeèkega gospodinjstva, katerim 
se dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka, 

· prejemke prejmejo za kmetijske in gozdarske storitve, ki 
jih opravijo v okviru strojnega krožka (pri tem se 
upoštevajo kmetijske in gozdarske storitve opredeljene s 
standardno klasifikacijo dejavnosti), 

· storitve opravijo z lastnim delom in lastno mehanizacijo, 
· storitve zaraèunajo po cenah kot je zapisano v Pravilniku, 

krožka. Le med èlani strojnih krožkov namreè velja dogovor glede 
omejitve cene storitve na raven stroškov izrabe strojev. Èlani strojnih 
krožkov seveda lahko opravljajo storitve tudi drugim koristnikom, 
vendar jih pri tem ne zavezujejo veè pravila delovanja strojnih krožkov, 
zato je mogoèe vse druge storitve (po predpisih o dohodnini pa tudi 
prejemke v okviru strojnega krožka, ki presegajo s pravilnikom 
doloèeno višino) šteti za pridobitno aktivnost in dohodkov iz tega 
naslova ni mogoèe šteti za dohodke, ki so na podlagi navedene doloèbe 
dohodnine oprošèeni. 

Oprostitev plaèevanja dohodnine je doloèena do višine 420 EUR na 
hektar kmetijskega zemljišèa in 85 EUR na hektar gozdnega zemljišèa 
v uporabi èlanov kmeèkega gospodinjstva, vendar najveè do višine 20 
hektarov kmetijskih zemljišè in 30 hektarov gozdnih zemljišè na 
kmeèkem gospodinjstvu. 

Oprostitev po prvi toèki 26. èlena ZDoh-2 lahko uveljavlja tudi fizièna 
oseba, ki je prejemnik medsosedske pomoèi in ugotavlja davèno 
osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti na podlagi katastrskega dohodka, hkrati pa ima registrirano 
dopolnilno dejavnost na kmetiji za storitve, povezane s kmetijsko in 
gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le-teh v 
najem, v skladu s šesto toèko prvega odstavka 2. èlena Uredbe o vrsti, 
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
(Uradni list RS, št. 61/05; v nadaljevanju: Uredba). V praksi navedene 
fiziène osebe najprej opravijo storitev preko strojnega krožka v obsegu, 
ki mu ga dovoljuje Pravilnik, ko pa dosežejo limit, zaènejo opravljati 
storitev v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 
Uredba predpisuje tudi najveèje dovoljene fiziène obsege za 
posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti. Storitve, povezane s 
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter 
oddajo le-teh v najem, se lahko opravljajo v okviru dopolnilne 
dejavnosti, vendar najveè do višine 1.500 ur na leto (4. èlen Uredbe). 
Nadalje pa drugi odstavek 4. èlena Uredbe doloèa, da se za navedene 
dejavnosti ne štejejo storitve, ki so opravljene preko strojnega krožka, 
ki izpolnjujejo pogoje za oprostitev plaèila dohodnine. 

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

ODBITEK DDV NA PODLAGI RAZDELILNIKA 
UPRAVLJAVCA 

Prejeli smo vprašanje davènega zavezanca glede pravice do 
odbitka DDV, prikazanega v razdelilniku upravljavca stavbe za 
storitve obratovanja, vzdrževanja in upravljanja objektov. V zvezi 
s tem pojasnjujemo:

Davèni zavezanec, ki razpolaga z razdelilnikom upravljavca in ta 
razdelilnik vsebuje podatke o posameznih dobavah (voda, elektrika, 
plin, odvoz smeti…), ki so jih opravili razlièni dobavitelji, ima pravico 
do odbitka DDV. Naèin evidentiranja zneskov v davène evidence 
(skupni znesek ali loèeni zneski posameznih dobav vode, elektrike, 
plina, odvoza smeti…) ne vpliva na pravico zavezanca, da odbije DDV.
Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 
10/10 – UPB2 in 85/10) v a) toèki prvega odstavka 67. èlena doloèa, da 
mora davèni zavezanec za odbitke v skladu s toèko a) prvega odstavka 
63. èlena ZDDV-1, imeti raèun, izdan v skladu z 81. do 84. èlenom tega 
zakona. Transakcija med upravljavcem in lastnikom oziroma 
najemnikom stavbe je neobdavèljiva, saj upravljavec ne opravi dobave 
blaga ali storitev, temveè le razdeli vrednosti dobav, ki so jih opravili 
razlièni dobavitelji. Lastnik oziroma najemnik tako nima raèuna za 
posamezno dobavo, ampak le razdelilnik upravljavca. 

Prav zaradi te posebnosti Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na 
dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 
21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10) v 107. èlenu doloèa, da 
kot odbitek šteje tudi znesek DDV, ki ga je upravljavec nepremiènin 
prikazal na razdelilniku lastnikom ali najemnikom stavb.

(Nadaljevanje na strani 8)

Z doloèbo 1. toèke 26. èlena ZDoh-2 so do obsega, kot ga doloèa 
pravilnik, dohodnine oprošèeni le prejemki med èlani praviloma celo 
istega strojnega krožka, oziroma izjemoma lahko med èlani razliènih 
strojnih krožkov, kadar se storitev opravi v skladu s pravili strojnega
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PRAVNA  PISARNA

STORITVE S PODROÈJA KULTURE, 
IZOBRAŽEVANJA, ŠPORTA … PO SPREMEMBI 
ZDDV-1

Prejeli smo dopis davènega zavezanca, v katerem nas prosi za pojasnilo 
glede obraèunavanja DDV od storitev s podroèja usposabljanja, katerih 
prejemnik je. Na vprašanja, povezana tudi s spremembami pravil 
za doloèanje kraja obdavèitve storitev, v nadaljevanju 
odgovarjamo:

1. Kraj obdavèitve storitev s podroèja kulture, umetnosti, športa, 
znanosti, izobraževanja, razvedrila in podobnih storitev se doloèi v 
skladu z razliènim pravili in sicer v skladu s:

· prvim odstavkom 29. èlena ZDDV-1 (storitve povezane z 
vstopnino, opravljene davènim zavezancem) 

· drugim odstavkom 29. èlena ZDDV-1 (storitve opravljene 
osebam, ki niso davèni zavezanci) ali 

· 25. èlenom ZDDV-1 (ostale storitve, ki niso zajete v 
posebnih pravilih).

Na podlagi prvega odstavka 29. èlena Zakona o davku na dodano 
vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) je kraj 
opravljanja storitev v zvezi z vstopninami za kulturne, umetnostne, 
športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne ali podobne prireditve, 
kot so sejmi in razstave, vkljuèno s pomožnimi storitvami, povezanimi 
z vstopninami, ki se opravijo davènemu zavezancu, kraj, kjer te 
prireditve dejansko potekajo. Sem se uvršèajo storitve v zvezi z 
vstopninami za prireditve, ki se opravijo davènemu zavezancu. Te 
storitve imajo dve bistveni znaèilnosti in sicer, da gre za prireditev in 
odobritev pravice dostopa do prireditev. Storitve v zvezi z dostopom do 
prireditev s podroèja kulture, umetnosti, športa, znanosti, 
izobraževanja, razvedrila ali podobnih prireditev iz prvega odstavka 
29. èlena ZDDV-1 zajemajo storitve, katerih bistvena znaèilnost je 
odobritev pravice dostopa do prireditev na podlagi vstopnice ali 
plaèila, vkljuèno s plaèilom v obliki abonmaja ali letne kotizacije. 

Tukaj so zajeti predvsem naslednji primeri:

(a) pravica dostopa na predstave, gledališke igre, cirkuške predstave, 
sejme, v zabavišène parke, na koncerte, razstave in druge podobne 
kulturne prireditve; 
(b) pravica dostopa na športne prireditve, kot so tekme ali tekmovanja; 
(c) pravica dostopa na izobraževalne in znanstvene prireditve, kot so 
konference in seminarji.

Doloèba pa ne zajema uporabe objektov, kot so telovadnice ali 
drugi objekti, na podlagi plaèila kotizacije. Pomožne dejavnosti iz 
prvega odstavka 29. èlena ZDDV-1 vkljuèujejo storitve, neposredno 
povezane z dostopom do prireditev s podroèja kulture, umetnosti, 
športa, znanosti, izobraževanja, razvedrila ali podobnih prireditev, ki 
se proti loèenemu plaèilu nudijo osebi, udeleženi na prireditvi. Te 
pomožne storitve zajemajo predvsem uporabo garderob ali sanitarnih 
prostorov, ne vkljuèujejo pa samih posredniških storitev, povezanih s 
prodajo vstopnic. 

2. Davèni zavezanec kot prejemnik storitev usposabljanja 
(izvedeno v EU ali v tretjih državah)

Èe je torej naroènik storitve davèni zavezanec, se šteje, da je kraj 
obdavèitve storitve usposabljanja v Sloveniji. V skladu s tretjo toèko 
prvega odstavka 73. èlena ZDDV-1 je plaènik DDV v Sloveniji vsak 
davèni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davèni zavezanec, je pa 
identificirana za namene DDV, katerima se opravijo storitve iz prvega 
odstavka 25. èlena tega zakona, èe te storitve opravi davèni zavezanec, 
ki nima sedeža v Sloveniji. Tako je davèni zavezanec s sedežem v 
Sloveniji dolžan obraèunati DDV od prejete storitve usposabljanja, ki 
jo opravi davèni zavezanec s sedežem izven Slovenije (EU ali tretje 
države). Prejemniku storitve ni treba obraèunati DDV, kadar je prejeta 
storitev oprošèena plaèila DDV v skladu z 42. èlenom ZDDV-1. 
Oprostitev plaèila DDV se ne nanaša na vse storitve izobraževanja in 
usposabljanja, ampak le na tiste, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane v 
42. èlenu ZDDV-1, pri èemer je treba upoštevati, da se navedene 
oprostitve razlagajo ozko. Na podlagi 42. èlena ZDDV-1 so oprošèene 
plaèila DDV doloèene storitve izobraževanja in usposabljanja in sicer 
predšolska vzgoja, šolsko izobraževanje, poklicno usposabljanje in 
prekvalifikacije, vkljuèno z dobavami blaga in storitev, ki so 
neposredno povezane z vzgojo in izobraževanjem, poklicnim 
usposabljanjem oziroma prekvalifikacijami, ki jih v skladu s predpisi 
opravljajo javni zavodi ali druge organizacije, pod pogoji, 
predpisanimi za opravljanje teh storitev, èe ni verjetno, da taka 
oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Med storitve vzgoje, izobraževanja in usposabljanja v skladu z 8. 
toèko prvega odstavka 42. èlena ZDDV-1 se na podlagi 66. èlena 
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list 
RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 
110/10) uvršèajo storitve, ki so v okviru predpisanih programov 
namenjene pridobitvi javno veljavne izobrazbe in jih javni zavodi 
ali druge organizacije pod predpisanimi pogoji izvajajo na 
podroèju: 
– osnovnošolskega izobraževanja pod šifro standardne klasifikacije 
dejavnosti: P/85.200, vkljuèno z osnovnim glasbenim 
izobraževanjem, organiziranim v okviru javne mreže; 
– srednješolskega splošnega izobraževanja, vkljuèno z 
izobraževanjem v umetniških gimnazijah, pod šifro standardne 
klasifikacije dejavnosti: P/85.31; 
-  srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja pod šifro 
standardne klasifikacije dejavnosti: P/85.32; 
-  po srednješolskega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja 
pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: P/85.4, vkljuèno z 
izobraževanjem na glasbenih akademijah, za pridobitev visokošolske 
izobrazbe. 

Drugi odstavek 66. èlena pravilnika doloèa, da se med usposabljanja iz 
8. toèke prvega odstavka 42. èlena ZDDV-1, pod pogojem, da jih 
opravljajo javni zavodi ali druge organizacije pod predpisanimi pogoji 
za opravljanje teh storitev, uvršèajo izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje za potrebe opravljanja poklicev, ki se izvajajo na 
podroèju drugega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja pod 
šifro standardne klasifikacije dejavnosti: P/85.5. V zvezi s tem 
Izvedbena uredba doloèa, da so storitve poklicnega usposabljanja ali 
preusposabljanja, ki se izvajajo pod pogoji iz osme toèke prvega 
odstavka 42. èlena ZDDV-1 (toèka i) èlena 132(1) Direktive 
2006/112/ES) vkljuèujejo izobraževanje, ki je neposredno povezano s 
poklicem ali stroko, pa tudi izobraževanje, usmerjeno v pridobivanje 
ali posodabljanje znanja za poklicne namene. Trajanje poklicnega 
usposabljanja ali preusposabljanja je za ta namen brez pomena. 

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

Ostale storitve s podroèja kulture, umetnosti, športa, znanosti, 
izobraževanja, razvedrila in podobne (ki niso povezane z vstopnino na 
prireditev), opravljene davènemu zavezancu so obdavèene v skladu s 
splošnim pravilom iz 1. odstavka 25. èlena ZDDV-1. 

(Nadaljevanje iz strani 7)

Davèni zavezanec, ki razpolaga z razdelilnikom upravljavca in ta 
razdelilnik vsebuje podatke o posameznih dobavah vode, elektrike, 
plina, odvoza smeti…, ki so jih opravili razlièni dobavitelji, ima 
pravico do odbitka DDV. Naèin evidentiranja zneskov v davène 
evidence (skupni znesek ali loèeni zneski posameznih dobav vode, 
elektrike, plina, odvoza smeti…), ki ga uporablja davèni zavezanec, ne 
vpliva na pravico zavezanca, da odbije DDV.

Vir: http://www.durs.gov.si
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DAVÈNI NADZOR NA POSLOVANJEM 
ODVETNIKOV

Davèna uprava RS bo oktobra zaèela intenzivneje izvajati ciljne 
davèno-inšpekcijske nadzore pri zavezancih, ki se ukvarjajo z 
odvetniško dejavnostjo. Tovrstna odloèitev je posledica 
ugotovljenih nepravilnosti v dosedanjih postopkih nadzora, 
prejetih prijav, ter razliènih analiz. Predlagamo, da odvetniki 
izkoristijo možnost samoprijave v roku do 1. oktobra 2011. Po tem 
datumu bo DURS že razpolagala s podatki o poslovanju 
odvetnikov, pridobljenimi s strani sodišè, in na tej podlagi zaèela
množièneje izvajati davène inšpekcijske nadzore.
 
Naj spomnimo, da je davèna uprava RS že v zaèetku leta 2011 
napovedala poostren nadzor pravilnosti in pravoèasnosti plaèevanja 
davènih obveznosti v odvetniški dejavnosti. Takrat smo predstavili 
informacijo, da je davèna uprava v letu 2010 opravila 8 davèno-
inšpekcijskih nadzorov pri osmih odvetnikih, v katerih je ugotovila 
dodatne davène obveznosti v višini 650 tisoè evrov. Javnosti pa je bil 
predstavljen tudi podatek, da je bilo v zvezi z dohodnino 2009 skoraj 
20% odvetnikov uvršèenih v najnižji dohodninski razred.
 
Odvetnikom, ki doslej niso postopali skladno z davènimi predpisi, 
bomo zagotovili ustrezno èasovno obdobje (do 1. oktobra 2011), v 
katerem bodo lahko uredili poslovne knjige in evidence ter na tej 
podlagi izkoristili možnost samoprijave. Zavezanca za davek, ki želi 
izkoristiti institut samoprijave, se ne kaznuje za prekršek le v primeru, 
èe hkrati plaèa davek. Samoprijava je možna do vroèitve sklepa o 
zaèetku davènega inšpekcijskega nadzora oziroma do zaèetka 
postopka o prekršku ali kazenskega postopka. 
 
Davèna uprava se je v okviru priprav na opravljanje ciljno usmerjenih 
davènih inšpekcijskih nadzorov na obravnavanem podroèju z 
Vrhovnim sodišèem RS dogovorila za pridobivanje podatkov o 
poslovanju odvetnikov. Gre za podatke, s katerimi razpolagajo sodišèa, 
in so evidentirani s sistemi za spremljanje sodnih postopkov, ki so 
podprti z enotno programsko aplikacijo za vsa sodišèa.
 
V želji, da se pri izvedbi že napovedanega nadzora v tej dejavnosti, 
zagotovi ustrezno sodelovanje med Davèno upravo in Odvetniško 
zbornico, je bil konec marca organiziran delovni sestanek. 
Izpostavljena je bila problematika vpogleda v odvetniške spise ter 
razlièno tolmaèenje glede trenutka obveznosti izdaje raèunov oziroma 
evidentiranja prihodkov v poslovne knjige. V izogib kakršnih koli 
nesporazumov, smo pripravili posebno pojasnilo o davèni obravnavi 
razmerij iz naslova opravljanja dejavnosti odvetništva.
 
O dopustnosti pridobivanja podatkov s strani sodišè je stališèe zavzel 
tudi Informacijski pooblašèenec v dopisu št. 0712-94/2011/3, z dne 
30.05.2011. V navedenem mnenju, ki ga prilagamo dopisu, so 
razrešena pravna vprašanja v zvezi z dopustnostjo pridobivanja 
podatkov.
 
Zaradi celovitosti informacije dopisu prilagamo še mnenje 
Informacijskega pooblašèenca, št. 0712-609/2008/2, z dne 
20.6.2008, v katerem je obravnavana problematika vpogleda v 
odvetniški spis oziroma popis spisa, in ga bo DURS upoštevala pri 
opravljanju davènega nadzora. 

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

KAKO SE PRERAÈUNA DDV?

Kako iz bruto cene izdelka (cena + DDV) preraèunati neto ceno? V ta 
namen sta v Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 
doloèena koliènika za preraèun bruto cene z 8,5 in 20 % DDV. 

Odgovor strokovnjaka: Kako se preraèuna DDV? 

V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 
(ZDDV - 1) sta doloèena koliènika:

· za preraèun bruto cene z 20 % DDV = koliènik 16.6667 % 
(120,00 x 16.6667 %  = 20,00 € DDV: 120 – 20 = 100 € 
neto cena) in 

· za preraèun bruto ceno z 8,5 % DDV = koliènik 7.8341 % 
(120 x 7,8341 % = 9,40 € DDV: 120 – 9,40 € = 110,60 € 
neto cena).

OBDAVCITEV POKLICNEGA ŠPORTNIKA PO 
DOLOCBAH NACIONALNE DAVCNE 
ZAKONODAJE 

V zvezi z najpogostejšimi vprašanji, ki se nanašajo na obdavèitev 
poklicnih športnikov doma in v tujini, v nadaljevanju navajamo 
odgovore k posameznem vprašanju. 

1. Kako je obdavèen poklicni športnik (kakšna je stopnja
obdavèitve in kakšne so olajšave)?
Dohodki poklicnega športnika so obdavèeni z dohodnino kot dohodek 
iz dejavnosti. Obdavèitev z dohodkom iz dejavnosti je odvisna od 
naèina ugotavljanja davène osnove. Od dohodkov, ki jih prejme 
športnik – nerezident, ki nima poslovne enote v Sloveniji se po doloèbi 
68. èlena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – 
UPB7) obraèuna, odtegne in plaèa davèni odtegljaj. Davèni odtegljaj 
se izraèunava, odteguje in plaèuje od posameznega plaèila, 
zmanjšanega za 25 % normirane stroške ter ob upoštevanju 15 %
davène stopnje. 
2. Ali so pri razliènih kategorijah športnikov (vrhunski, poklicni) 
kakšne razlike oziroma ali imajo posamezne kategorije dodatne
olajšave? 
Po doloèbi èetrtega odstavka 113. èlena ZDoh-2 se rezidentu, ki 
samostojno opravlja poklic športnika in je vpisan v razvid poklicnih 
športnikov, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in 
da ne opravlja druge dejavnosti, prizna zmanjšanje davène osnove od 
dohodka iz dejavnosti v višini 15 % prihodkov letno, do zneska 25.000 
evrov njegovih prihodkov iz dejavnosti v letu, za katero se odmerja
dohodnina. 
3. Kakšna je razlika med slovenskim športnikom in postopkom
obdavèitve, èe športnik:
a) prebiva v tujini 
V ZDoh-2 je od leta 2005 dalje uvedeno naèelo obdavèitve rezidentov 
po svetovnem dohodku in nerezidentov po viru dohodka. To pomeni, 
da so rezidenti Slovenije obdavèeni z dohodnino za vse dohodke, ne 
glede na to, od kod so jih prejeli oziroma, kdo jim jih je izplaèal. Pogoji 
za opredelitev statusa rezidenta Slovenije oziroma nerezidenta 
Slovenije so doloèeni v 6. èlenu  oziroma v 7. èlenu ZDoh-2. 
b) celo sezono nastopa v tujini 
Kdaj posameznik preneha biti rezident Slovenije je odvisno, kot že 
predhodno navedeno, ali se ga, upoštevaje okolišèine posameznega 
primera in doloèbe nacionalne davène zakonodaje (ZDoh-2), ki doloèa 
kriterije za rezidentstvo, ne more (veè) šteti za rezidenta Slovenije. Èe 
je z drugo državo sklenjena tudi mednarodna pogodba o izogibanju 
dvojnega obdavèevanja dohodka in premoženja in ga tudi ta država 
šteje za svojega rezidenta pa je treba ob presoji statusa posameznika v 
smislu navedene mednarodne pogodbe, upoštevati tudi ustrezna 
doloèila tovrstne mednarodne pogodbe.

Vir: http://www.durs.gov.si
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KAJ JE SPREGLED PRAVNE OSEBE?

Potreba po uzakonitvi instituta je posledica primerov, ko so družbeniki 
pravno osebo zlorabili za svoje osebne namene in s tem oškodovali 
tretje osebe. Bolj pravilen pojem je spregled pravne osebnosti, ki ga 
uporablja tudi zakon. Sam institut najlažje predstavimo kot izjemo 
od pravila, da družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti družbe.

Potreba po uzakonitvi te izjeme je posledica primerov, ko so družbeniki 
pravno osebo zlorabili za svoje osebne namene in s tem oškodovali 
tretje osebe. Ker je spregled pravne osebnosti izjema od splošnega 
pravila, jo je mogoèe uporabiti zgolj ob izpolnjevanju doloèenih 
pogojev. Spregled pravne osebnosti ureja 8. èlen Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1). 

Družbeniki so lahko odgovorni za obveznosti družbe v naslednjih
situacijah:

· Èe so družbo kot pravno osebo zlorabili za to, da bi 
dosegli cilj, ki je zanje kot posameznike prepovedan, 

· èe so družbo kot pravno osebo zlorabili za oškodovanje 
svojih ali njenih upnikov, 

· èe so v nasprotju z zakonom ravnali s premoženjem družbe 
kot pravne osebe kot s svojim lastnim premoženjem, ali 

· èe so v svojo korist ali v korist druge osebe zmanjšali 
premoženje družbe, èeprav so vedeli ali bi morali vedeti, 
da ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim 
osebam. 

Oseba, ki želi uveljavljati spregled pravne osebnosti, mora na sodišèu 
dokazati, da je izpolnjen eden od zgoraj navedenih pogojev. Za 
odgovornosti družbenika pa ne zadošèa zgolj objektivna ugotovitev, da 
je prišlo do zmanjšanja premoženja družbe v korist družbenika ali tretje 
osebe, ampak je potrebno dokazati tudi zavedanje oziroma dolžnost 
zavedanja družbenika, da zaradi zmanjšanja premoženja družbe ta ne 
bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim osebam. Ker zakonska 
definicija dopušèa precej široko razlago, so v nadaljevanju 
predstavljena nekatera zanimivejša stališèa sodne prakse. Do 
spregleda pravne osebnosti tako ne pride, èe je družbenik prisiljen v 
poslovne odloèitve, npr. v zmanjšanje in prenos poslovanja zaradi tega, 
ker partnerji prekinejo sodelovanje z družbo in zato pride do 
zmanjšanja razpoložljivih sredstev družbe iz objektivnih razlogov.

V skladu s sodno prakso pa za obveznost družbe ne odgovarja zgolj 
tisti družbenik, ki je družbo zlorabil, ampak tudi »pasivni 
družbeniki«, ki so z opustitvami dolžnega ravnanja prispevali k 
nastanku protipravnega stanja. Kot zlorabo družbe je na primer 
sodišce definiralo prenehanje poslovanja družbe in prenos poslovanja 
na drugo osebo, brž ko bi morala družba odplacati svoje dolgove. 
Vendar pa pogoji za uveljavljanje spregleda pravne osebnosti niso 
izpolnjeni, ce ni ugotovljeno, da je družba odklonila upniku izpolnitev
svoje obveznosti.

Vir: http://www.japti.si

ZNESKI DRUŽINSKIH PREJEMKOV

Starševski dodatek znaša od 1. julija 2011 dalje 196,49 evrov.
Pomoè ob rojstvu otroka znaða od 1. julija 2011 dalje 280,75 evrov.
Nove viðine otroðkega dodatka (OD), ki veljajo od 1. julija 2011,
predstavlja spodnja tabela:

Dohodek na druþinskega èlana 
v % povpreène plaèe RS 1. otrok   2. otrok       3. in nasl. otrok
                                                 v EUR         v EUR               v EUR
do 15%                                     114,84      126,33               137,83
nad 15% do 25%                       98,19      108,55               118,84
nad 25% do 30%                       74,83        83,65  92,42
nad 30% do 35%                       59,03        67,35  75,83
nad 35% do 45%                       48,27        56,33  64,33
nad 45% do 55%                       30,58        38,28  45,93
nad 55% do 75%                       22,94        30,58  38,28
nad 75% do 99%                       19,97        27,63  35,2
 
Dodatek za nego otroka znaða od 1. julija 2011 dalje 101,05 evrov, za 
otroke s teþko motnjo v duðevnem razvoju in teþko gibalno oviranega 
otroka pa znaða 202,17 evrov. Upravièenci do dodatka za veliko 
druþino s tremi otroki bodo od 1. julija 2011 prejeli 393,46 evrov, za
veliko druþino s ðtirimi ali veè otroki pa 479,83 evrov.

Vir: http://www.dashofer.si

JAVNI RAZPIS

Ukrep 123 -  Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim              
proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter
agrarne in pašne skupnosti za leto 2011
  
Datum objave: 05.08.2011 
Datum zakljuèka: 30.09.2011 
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija: Javni razpis iz naslova ukrepa 123 
Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za 
kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in paðne
skupnosti za leto 2011
Razpisano sredstev: 8.000.000,00 EUR

NATEÈAJI POPOTNIŠKEGA ZDRUŽENJA 
SLOVENIJE

Popotniško združenje Slovenije z namenom promocije mobilnosti 
mladih in predvsem potovanj s kulturno, zgodovinsko, domoznansko 
in drugo izobraževalno vsebino, objavlja nateèaj z naslovom: 
"Posnemi fotografijo ali kratek film in osvoji digitalni fotoaparat
ali veè kot sto ðestdeset drugih nagrad!" 

Nateèaj, ki poteka na spletni strani www.youth-hostel.si (zavihek 
Projekti) do 31.10.2011, je razdeljen v ðtiri kategorije: "Poletne 
poèitnice 2011", "Potovanje po Evropi 2011", "Potovanje izven Evrope 
2011" in "Þivljenje v Youth Hostlih 2011". Zmagovalca v posamezni 
kategoriji bodo izbirali obiskovalci spletne strani z ocenjevanjem 
posamezne fotografije, o skupnem zmagovalcu vseh ðtirih nateèajev pa 
bo odloèila strokovna komisija in podelila digitalni fotoaparat 
najboljðemu izmed zmagovalcev na posameznih nateèajih.

Vir: http://www.youth-hotel.si

POSEBNO OBVESTILO

Odpis zborniènega prispevka KGZS zaradi naravnih nesreè:
Oglasite se pri svojem kmetijskem svetovalcu!  

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije poziva svoje èlane, ki so 
letos zaradi naravnih nesreè utrpeli ðkodo, da se v zvezi z odpisom 
zborniènega prispevka oglasijo pri svojem kmetijskem svetovalcu 
do15. septembra 2011.

Vir: http://www.kgzs.si
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PREDSTAVITE SVOJO POSLOVNO IDEJO  IN 
OSVOJITE 700 EUR

Podjetniški inkubator TRC Koroška namreè v sodelovanju z Društvom 
ekonomistov Koroške, GZS Obmoèno zbornico Koroška in 
Podjetniškim centrom Slovenj Gradec organizira drugi nagradni 
nateèaj za izbor najboljše poslovne ideje, katerega naziv je »To je moja
poslovna ideja! To sem jaz!«.

Namen nateèaja je omogoèiti vsem, da se izrazijo skozi dobre, še
neuresnièene poslovne ideje. Glavna nagrada za zmagovalno poslovno 
idejo je 700 €, denarno nagrado prejmeta še drugo - in tretjeuvršèena
ideja. Nagrajene bodo tudi ostale prispele ideje!

Rok za prijavo: Rok za prijavo je 16. September 2011.
Dodatne informacije: Vse informacije o nateèaju, vkljuèno s prijavno 
dokumentacijo, lahko dobite na spletni strani: 

, preko e-pošte: 
ali po telefonu: (02) 87 87 330.

http://www.trc-
koroska.si/ scrambled_mail_hrefinfo@trc-koroska.si

JAVNO POVABILO ZA NABOR IN IZBOR 
TRŽNO ZANIMIVIH PROJEKTOV ZA 
PREDSTAVITEV NA  SEJMU EXPO REAL 2011

Rok razpisa: najkasneje do èetrtka, 25. avgusta 2011, do 9.00 ure. 
Predmet povabila: Predmet javnega povabila je nabor in izbor tržno 
zanimivih investicijskih projektov, predstavljenih s strani razvojno-
industrijskih podjetij (»industrial developer«), regionalnih razvojnih 
agencij, inženiring, planerskih in projektantskih podjetij, družb za 
vodenje in izvedbo projektov ter nepremièninskih agencij, ki se bodo 
skupaj predstavili na razstavnem prostoru JAPTI na sejmu EXPO
REAL 2011 v Münchnu.

Zakaj EXPO REAL?

· najveèji in najbolj odmeven investicijsko-nepremièninski 
sejem 

· tirinajst-letna tradicija 
2· 64.000 m  sejemskega prostora 

· približno 1.650 razstavljavcev, blizu 37.000 udeležencev 
in 1.100 novinarjev iz 71 držav 

JAPTI izbranim prijaviteljem zagotavlja pripravo in izvedbo skupnega 
nastopa ter podporo pri predstavitvi na sejmu EXPO REAL 2011 s 
ciljem doseèi uspešno promocijo in trženje investicijskih projektov. 
JAPTI bo za izbrane prijavitelje zakupil razstavni prostor in ga opremil 
ter kril stroške vsaj ene vstopnice na izbranega prijavitelja. Nosilci 
izbranih projektov bodo krili stroške izdelave promocijskega gradiva 
(promocijske brošure in predstavitve projekta) ter stroške lastnega
prevoza in noèitev.

Strokovna komisija bo iz nabora prijavljenih projektov na podlagi 
kriterijev za izbor izbrala 8 tržno najbolj zanimivih projektov za sejem. 
Nosilcem projektov bo JAPTI zagotovil možnost skupnega nastopa v 
okviru mednarodnega investicijsko-nepremièninskega sejma EXPO
REAL 2011.

Prijave: Prijave morajo prispeti na sedež JAPTI: Javna agencija za 
podjetništvo in tuje investicije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, 
najkasneje do èetrtka, 25. avgusta 2011, do 9.00 ure.

Vir: http://www.japti.si

SPREMEMBE ZAKONA O PREVOZIH V 
CESTNEM PROMETU- POJASNILA 
MINISTRSTVA ZA PROMET 

V zvezi s spremembami Zakona o prevozih v cestnem prometu ( v 
nadaljevanju: ZPCP-2C), ki so zaèele veljati julija 2011 v nadaljevanju 
navajamo povzetek pojasnil Ministrstva za promet glede izvajanja 
ZPCP-2C, ki se nanašajo na 30-dnevni plaèilni rok ter solidarno 
odgovornost za plaèilo voznine. Ministrstvo lahko poda le 
neobvezujoèe mnenje, saj avtentièno razlago lahko poda le 
zakonodajalec, to je Državni zbor RS. Ker pa gre v predmetni zadevi 
tudi za obligacijska in prekrškovna razmerja, bo konèno razlago 
zakona podalo samo pristojno sodišèe. Po mnenju Ministrstva za 
promet, ZPCP-2C na podroèju obveznega 30-dnevnega plaèilnega 
roka za pogodbe, sklenjene pred njeno uveljavitvijo, ne velja. To 
predvsem zaradi prepovedi retroaktivnosti zakonov, ki je dovoljena 
samo izjemoma, kar pa mora biti v zakonu natanèno urejeno. Poleg 
tega ZPCP-2C v prehodnih doloèbah doloèa, da se zakon uporablja za 
pogodbe, sklenjene tudi pred njegovo uveljavitvijo, v katerih rok 
plaèila ni bil doloèen. To pomeni, da pred tem sklenjene pogodbe do
njihovega izteka veljavnosti, ostanejo v veljavi. 

Glede vprašanja, za katera razmerja zakon velja, pa navajajo, da za tista 
pogodbena razmerja, ki so povezana s prevozno pogodbo za 
mednarodni prevoz blaga in za njih velja tudi mednarodna 
konvencija CMR. Zadeve pri mednarodnih prevozih, kjer se 
pojavljajo prevozniki, pošiljatelji in prejemniki iz drugih držav, niso 
enoznaène in enostavno razložljive, predvsem z vidika uporabe
pravnega reda, ki se za posamezna pogodbena razmerja uporablja. 

PRIJAVA KRŠITVE DOLŽNOSTI PRVE PRIJAVE 
DENARNE OBVEZNOSTI V VEÈSTRANSKI 
POBOT

Davèna uprava je v sistemu eDavki pripravila spletno aplikacijo NF-
Upnik, ki omogoèa prijavo neplaèanih denarnih obveznosti, za katere 
upniki ugotovijo, da jih njihovi dolžniki niso prijavili v prvi krog 
obveznega veèstranskega pobota. Davèni organ bo to informacijo 
obravnaval kot eden izmed nadzornih organov po Zakonu o
prepreèevanju zamud pri plaèilih. Pred prijavo neplaèanih denarnih 
obveznosti v aplikacijo, je zato potrebno, da upniki preverijo, èe je 
dolžnik denarno obveznost prijavil v prvi krog obveznega 
veèstranskega pobota, kar lahko storijo na spletnih straneh AJPES-a: 

.

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

www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Vpogled

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE 
Vas v sodelovanju s športno turistièno agencijo  
PAC SPORTS, TD BOHINJ in ŠD ZADVOR 

VABI, DA SE PREIZKUSITE V 
1. EKO AVANTURI V SLOVENIJI 

Okolju prijazna pustolovšèina se bo odvijala 
24. septembra 2011, 

v srcu Triglavskega narodnega parka – v Bohinju.

Vanjo bodo vkljuèene športne aktivnosti (kolesarjenje, veslanje, 
orientacija, orjaška gugalnica), ki zbližujejo èloveka in naravo, 

hkrati pa nudijo nove izzive in zabavo.

Udeleženci bodo lahko uživali v druženju, nepozabnih doživetjih, 
gibanju v neokrnjenem naravnem okolju, preizkusu lastnih in 

timskih zmožnosti.

BODITE AKTIVNI, RAVNAJTE OKOLJU PRIJAZNO IN SE 
NAM PRIDRUŽITE :-) 

E-Prijave: www.sportna-unija.si

mailto:scrambled_mail_hrefinfo@trc-koroska.si
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VEÈSTRANSKI POBOT

1. Obvezni veèstranski pobot
Obvezni veèstranski pobot se izvaja skladno z doloèili Zakona o 
prepreèevanju zamud pri plaèilih (ZPreZP), ko mora: 

· dolžnik po nastanku zamude pri plaèilu obvezno prijaviti 
denarno obveznost v prvi krog veèstranskega pobota, ki sledi 
datumu nastanka zamude (prvi odstavek 16. èlena ZPreZP). 
Ne glede na to dolžnik ni dolžan v obvezni veèstranski pobot 
prijaviti; 1. denarne obveznosti, katere plaèilo je zavarovano 
z instrumenti za zavarovanje plaèil, razen denarnih 
obveznosti, ki izvirajo iz menic, za katere se v 18. èlenu tega 
zakona zahteva prijava v veèstranski pobot, 2. obveznosti, v 
zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišèu ali v zvezi s 
katero poteka izvršilni postopek (drugi odstavek 16. èlena

        ZPreZP),

· menièni dolžnik, ki je gospodarski subjekt ali javni organ, 
obvezno prijaviti denarno obveznost v prvi krog 
veèstranskega pobota, ki sledi datumu nastanka zamude (za 
menice, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 18. èlena 
ZPreZP). Register protestiranih menic bo vzpostavil AJPES 
v treh mesecih po uveljavitvi zakona (31. èlen ZPreZP),

· dolžnik prviè prijaviti svojo obveznost, z izpolnitvijo 
katere je bil že v zamudi pred uveljavitvijo ZPreZP, v 30 
dneh po uveljavitvi zakona (prehodne doloèbe, drugi 
odstavek 28. èlena ZPreZP).

Prijave obveznosti  v obvezni veèstranski pobot AJPES v skladu z 
ZPreZP sprejema elektronsko, prek spletne aplikacije ePOBOT. 

2. Neobvezni (prostovoljni) veèstranski pobot
Neobvezni (prostovoljni) veèstranski pobot temelji na pogodbenem 
odnosu med dolþnikom (naroènikom) in AJPES, in je v ZPreZP 
opredeljen kot: 
" prostovoljni pobot nedospelih denarnih obveznosti, ki je 
dovoljen, èe se pogodbeni stranki o tem pisno dogovorita (drugi 
odstavek 12. èlena ZpreZP),
" prostovoljni pobot dospelih denarnih obveznosti, ki ga 
dolþniku ni uspelo pobotati v obveznem pobotu niti obveznosti 
plaèati z denarjem in ga zato ponovno prijavi v veèstranski pobot 
(peti odstavek 16. èlena ZPreZP).

Za izvajanje neobveznega (prostovoljnega) pobota mora dolþnik 
(naroènik) z AJPES skleniti pogodbo o izvajanju veèstranskega pobota 
medsebojnih obveznosti (pogodba za sodelovanje v obveznem pobotu
ni potrebna).

POMEMBNO! V posamezni krog veèstranskega pobota AJPES za 
zagotovitev veèjih uèinkov pobota sprejema hkrati prijave v obvezni 
pobot kot tudi prijave v neobvezni (prostovoljni) pobot.
NASLEDNJI VEÈSTRANSKI  (OBVEZNI IN NEOBVEZNI)
POBOT BO  23. 09.2011.

Vir: http://www.ajpes.si

PODJETNIŠTVO

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Socialna podjetja prepoznamo po tem, da (po veèini opredelitev) 
izpolnjujejo naslednje ekonomske in socialne merila (European Union
Charter of the Social Economy):

Ekonomska merila:

1. neprekinjena dejavnost proizvodnje in/ali prodaje blaga in storitev,
2. visoka stopnja avtonomije - skupine državljanov ustanavljajo 
socialna podjetja prostovoljno in jih (so)upravljajo. Lastniki imajo 
pravico do udeležbe (glasovanja) in do tega, da zapustijo 
organizacijo (izhod).
3.gospodarsko tveganje - finanèna sposobnost socialnih podjetij je 
odvisna od prizadevanja èlanov, ki so odgovorni za zagotavljanje 
ustreznih finanènih virov.
4. minimalno število plaèanih delavcev, èeprav lahko socialna 
podjetja in tradicionalne neprofitne organizacije kombinirajo 
prostovoljno in plaèano delo.

Socialna merila:

5. dobrobit (korist) skupnosti. Eden izmed glavnih ciljev socialnega 
podjetja je služiti skupnosti ali doloèeni skupini ljudi.
6. državljanska pobuda - socialna podjetja so rezultat kolektivne 
dinamike in vkljuèujejo ljudi, ki pripadajo skupnosti ali skupini, ki 
imajo doloèeno skupno potrebo ali cilj.
7. odloèanje po naèelu "en èlan, en glas"- èeprav imajo lastniki 
kapitala v socialnih podjetjih pomembno vlogo, odloèajo skupaj z 
drugimi deležniki.
8. participativna narava - vkljuèeni so vsi, ki jih aktivnost socialnih 
podjetij zadeva. Uporabniki storitev so predstavljeni in sodelujejo v 
strukturi teh podjetij. V mnogih primerih je eden od ciljev programa 
krepitev demokracije na lokalni ravni v okviru gospodarskih 
dejavnosti.
9. omejena razdelitev dobièka - socialna podjetja predstavljajo 
organizacije, ki v celoti prepovedujejo delitev dobièka, kot tudi 
organizacije, kot so npr. kooperative, kjer se lahko dobièek deli, a le 
v omejenem obsegu..

Ni nujno, da socialno podjetje izpolnjuje vsa zgoraj navedena 
merila. Iz omenjenih meril/ lastnosti socialnih podjetij pa lahko 
izlušèimo tri kljuène:

�podjetniški duh - socialna podjetja so zasebne, avtonomne 
podjetniško orientirane organizacije, ki delujejo z namenom 
produkcije blaga instoritev
�delovanje v javno koristne namene - socialna podjetja usmerjajo 
svoje delovanje v uresnièevanje javno koristnih namenov
�neprofitna distribucija dobièka - socialna podjetja imajo omejene 
možnosti distribucije dobièka. Presežek prihodkov nad odhodki se 
mora reinvestirati v delovanje organizacije ali v skupnost z namenom 
doseganja javno koristnih ciljev (Study on Practices and Policies in the 
Social Enterprise Sector in Europe, Final report, 2007, 8)

Socialna podjetja imajo pogosto veè ciljev delovanja, razliène 
lastnike (èlane) in raznolika sredstva financiranja. Njihovi tipièni
cilji pa so (Noya, 2006):

- integracija prikrajšanih ljudi skozi delo - delovno integracijska 
socialna podjetja,
- zagotavljanje socialnih storitev, storitev na nivoju lokalnih 
skupnosti in storitev za zašèito okolja,
- etièno trgovanje (kot je npr. pravièna trgovina). 

Vir: Predlog zakona o socialnem podjetništvu



DOBRO JE VEDETI

PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE 13

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV – 
PROMOTORJEV ZDRAVJA

Vabimo vas na izobraževanje »V ZDRAVJU JE MOÈ – VESELO 
NA DELO« Promocija zdravja in zdrave prehrane na delovnem mestu, 
ki ga Zavod za zdravstveno varstvo Koper organizira od 15. septembra 
2011 v sejni sobi Zavoda za zdravstveno varstvo Koper, Vojkovo
nabrežje 4/a, Koper.

Na Oddelku za javno zdravje Zavoda za zdravstveno varstvo Koper, 
se želimo v skrbi za zdravo življenje in boljšo kvaliteto življenja na 
delovnem mestu, tesneje povezati in aktivno (so)delovati tudi z vami in 
vašo delovno organizacijo. V ta namen smo oblikovali projekt » V 
ZDRAVJU JE MOÈ - VESELO NA DELO«, ki vkljuèuje
promocijske, raziskovalne in izobraževalne aktivnosti.

V lanskem letu smo izvedli izobraževanje »Promocija zdravja in 
telesne dejavnosti na delovnem mestu«, v letošnjem letu pa ste 
vabljeni na izobraževanje Promocija zdravja in zdrave prehrane na 
delovnem mestu. Izobraževanje je namenjeno vsem delavcem in 
delodajalcem, ki že ali šele bodo delovali na podroèju promocije 
zdravja na delovnem mestu v vaši delovni organizaciji. Na 
izobraževanju bodo predstavljene osnove promocije zdravja na 
delovnem mestu, zakonodaja iz obravnavanega podroèja, teoretiène in 
praktiène vsebine vzpodbujanja, implementiranja in izvajanja
zdravega prehranjevanja na delovnem mestu za boljše zdravje, boljšo
delovno sposobnost in uèinkovitost delavcev.

Prijavite se s prijavnico, ki je priložena. Zadnji rok za prijavo je 9. 
september 2011. Kotizacije ni. Število mest je omejeno.

Dodatne informacije in pojasnila:
Liljana Petruša, ZZV Koper, T: 66 30 809, E: lili.petrusa@zzv-kp.si

RAZISKOVALCI Z NAJBOLJŠIMI PROJEKTI V 
GOSPODARSTVU BODO NAGRAJENI

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu Jožef Stefan vabi k
oddaji prijav na tekmovanje za najboljši projekt s komercialnim 
potencialom. Ne zamudite letošnje izjemne priložnosti za oceno 
svojega projekta s strani predstavnikov tveganega kapitala, ki bodo 
ocenjevali vaše predstavitve in vam svetovali o zakonitostih dobre
predstavitve pred investitorji.

Ocenjevalno komisijo sestavljajo:
1. Jure Mikuž, Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., 

direktor in partner, RSG Kapital
2. Laszlo Czirjak, iEurope Kft, partner
3. Andrea Di Anselmo, META Ingenium, družba tveganega kapitala, 

d.o.o., podpredsednik, Meta Group 
4. Rok Habinc, STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o., 

direktor, S.T. HAMMER investments
5. Uroš Glavan, DTK Murka, družba tveganega kapitala, d.o.o., 

CFO, Murka d.d.
6. Blaž Kos, Sklad poslovnih angelov, družba tveganega kapitala, 

d.o.o., direktor
7. Christian Schmock, partner, TTO A/S, Copenhagen.

Pomembni datumi:
· 27. september: rok za oddajo prijav
· 24. oktober: javne predstavitve projektov in podelitev 

nagrad

Dodatne informacije: O nagradi, kriterijih za ocenjevanje in 
prijavni obrazci: 

Denarni sklad za nagrado je 10.000 EUR.

V mesecu septembru na Institutu "Jožef Stefan" naèrtujejo 
BREZPLAÈNO PRIPRAVLJALNO DELAVNICO. Na delavnici 
bodo obravnavali pravila dobre predstavitve za investitorje, predstavili 
kriterije za ocenjevanje primerov in vam svetovali glede priprave vloge 
za tekmovanje. Toèen datum in lokacija s programom bo objavljena do  
konca meseca avgusta. Za zagotovitev ustreznega prostora, prosijo za
vaše predprijave na naslov .

http://tehnologije.ijs.si/4ittc/conference-prize.html

tehnologije@ijs.si

RAZPIS ZA PRIZNANJA TURISTIÈNO 
GOSTINSKE ZBORNICE SLOVENIJE

TURISTIÈNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
objavlja
RAZPIS

za
Priznanja Turistièno gostinske zbornice Slovenije

58. Gostinsko turistièni zbor Slovenije, Terme Èatež 11. -13. 
oktober 2011

Tudi na letošnjem 58. Gostinsko turistiènem zboru Slovenije, ki bo od 
11. do 13. oktobra v Termah Èatež, bo Turistièno gostinska zbornica 
Slovenije podelila priznanja svojim najuspešnejšim èlanom. Èlane 
Turistièno gostinske zbornice Slovenije vabimo, da oddajo prijave za 
priznanje. Prijavo za priznanje za èlana TGZ lahko oddajo tudi 
Obmoène gospodarske zbornice. Razpis, prijavni list in pravilnik 
najdete v priponah.Prijave pošljite po elektronski pošti na naslov
 

Rok za oddajo prijav je 10. september 2011.

Majda Dekleva, direktorica Turistièno gostinske zbornice Slovenije

Avtor: TGZ Slovenije

matej.gornik@gzs.si

MOS SE PREDSTAVLJA

MOS predstavlja poslovno stièišèe inovativnosti, razvoja, najnovejših 
dosežkov podjetnih ljudi. Omogoèa celovito predstavitev novih 
izdelkov in storitev, prinaša celosten vpogled v glavne izzive 
podjetnikov in gospodarstva v širšem poslovnem okolju ter spodbuja
dialog.

Sejem vseh sejmov prinaša številne sejemske ugodnosti in odliène 
priložnosti za nakup razstavljenih izdelkov in storitev. V poslovni 
javnosti pa je MOS dogodek, ki se ga zaradi številnih novih poslovnih 
priložnostih, ki jih celjsko sejmišèe ponuja le v nekaj sejemskih dneh,
ne zamudi.

MOS v številkah:

�veè kot 1000 direktnih razstavljavcev
�veè kot 149.000 obiskovalcev
�veè kot 34 sodelujoèih držav

2
�65.000 m  razstavnih površin
�veè kot 80 spremljevalnih dogodkov, okroglih miz, predavanj, 

sreèanj in seminarjev
�veè kot 210 akreditiranih predstavnikov domaèih in tujih 

medijev

mailto:lili.petrusa@zzv-kp.si
mailto:matej.gornik@gzs.si


14 PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE

PODJETNIŠTVO

POSLOVNA IDEJA: NEALKOHOLNI BAR

Zaèetni stroški: od 5.000 evrov naprej, odvisno od urejenosti 
najetega prostora
Marketing: èasopisni oglasi, spletni in radijski oglasi, letaki, od 
ust do ust, spletne skupnosti
Posebne zahteve: organizacijske sposobnosti, poznavanje 
gostinske dejavnosti, upoštevanje oziroma poznavanje zakonov 
glede gostinskega poslovanja
Potrebna oprema: blagajna, telefon, internet, primeren inventar, 
oprema lokala …
Popoldansko delo: da
Èas delovanja: skozi vse leto
Je pri nas že konkurenca: da
 

Dejstva
Zabavati se je mogoèe tudi brez alkohola. To je dejstvo, ki ga lahko 
potrdijo mnogi ljubitelji brezalkoholnih pijaè. Imamo že lokale, v 
katerih se ne kadi, zakaj ne bi uresnièili še ideje o baru, v katerem ne
strežejo alkohola? 
 
Najprej ugotovite, kaj bi sploh radi, katera je vaša ciljna publika, s 
èim vse, poleg napitkov, boste še postregli gostom, kdo bo razvijal 
nove recepte za pijaèe, kakšno glasbo boste vrteli, ali boste uredili 
prostor za plesišèe, si želite kavarno ali noèni lokal … Nato 
pripravite poslovni naèrt, kar pomeni, da preraèunajte, koliko 
denarja boste potrebovali, koliko gostov bi potrebovali vsak dan ali 
mesec in koliko bi naj ti zapravili, koliko zaposlenih boste 
potrebovali in koliko jim boste plaèevali, koliko denarja boste 
zapravili za najemnino, opremo, stroške poslovanja, zavarovanje in
podobno, pri tem pa ostanite realni. 
 
Trg
Nealkoholni bar je lahko odlièna poslovna priložnost, saj ni malo 
strank, ki bi želele v miru popiti sok, kavico, èaj ali kakšen frape, ne 
da bi za sosednjo mizo glasno razgrajal gost, ki ima pred sabo vrèke 
piv in v krvi preveè alkohola. Nedvomno boste goste v bar privabili s 
pestro ponudbo in obljubo, da pri vas ne bodo naleteli na nervozne, 
nerodne, glasne in opite ljudi, ki nemalokrat zaradi preveè zaužite 
alkoholne tekoèine išèejo težave. Odliène stranke bodo tudi otroci, 
mladi pari in tudi starejši ljudje, ki jim bo prijala majhna sprememba 
in se bodo tudi pozno zveèer rade volje odpravili ven in okrepèali v
brezalkoholnem baru.
 
Nasvet
Povežite se z lokalnimi organizacijami, ki podpirajo zdrav naèin 
življenja, in morda boste z njimi sklenili dobièkonosno sodelovanje, 
poišèite morebitne sponzorje in zanje ter vaše goste pripravite 
poseben dan zabave. Zamislite si meseèni naèrt dogodkov in se 
potrudite, da bodo èim veè veèerov zakupile skupine, zavodi,
društva in druge stranke. 

SPREMENJENI POGOJI ZA PRIDOBITEV 
SUBVENCIJE

Samozaposlitev bo po novem treba ponovno ohraniti vsaj dve leti
in ne le eno

V letošnjem letu je bilo doslej izplacanih že 3384 subvencij za 
samozaposlitev, na izplacilo te pa še caka 808 brezposelnih. Ker je 
država zagotovila dodatnih 9,5 milijona evrov za subvencioniranje 
samozaposlitve, bodo septembra v ta program aktivne politike 
zaposlovanja lahko vkljuceni tudi novi kandidati. Zavod za 
zaposlovanje je moral namrec marca zacasno ustaviti razdeljevanje 
subvencij, ker je že v prvih treh mesecih porabil ves razpoložljivi denar 
- okoli 17 milijonov evrov. Z dodatnimi devetimi milijoni evrov in pol 
pa bo lahko v letošnjem letu sklenil še 3292 pogodb o subvencioniranju 
samozaposlitve. Nacrtujejo, da bodo do konca leta izplacali še 1315
subvencij, preostale pa v letu 2012.

Do leta 2010 so imeli brezposelni, ki so pridobili subvencijo za 
samozaposlitev, pogodbeno obveznost ohraniti samozaposlitev 
najmanj dve leti, v nasprotnem primeru je bilo treba subvencijo vrniti. 
Od lanskega leta se je ta obveznost skrajšala, in sicer le na leto dni, a to 
ne bo vec veljalo za kandidate, ki bodo v program vkljuceni septembra. 
Ob koncu avgusta bo namrec spremenjen pogoj v pogodbi za 
pridobitev subvencije. Po novem bo treba samozaposlitev ponovno
ohraniti vsaj dve leti.

Med novimi pogoji za pridobitev subvencije za samozaposlitev je od 
lani tudi svetovalni intervju. Brezposelni in iskalci zaposlitve, katerih 
zaposlitev je ogrožena, morajo najprej opraviti ta pogovor, sledi 
usposabljanje oziroma delavnica za samozaposlitev, ki se je lani 
razširila z dveh na tri dni. V tem casu pridobi kandidat potrebna znanja s 
podrocja samozaposlovanja, poslovanja, trženja, zakonodaje, 
knjigovodstva, racunovodstva in podjetništva. Šele po uspešno 
opravljenem intervjuju in delavnicah se odloci, ali se bo samozaposlil
in pridobil subvencijo v višini 4500 evrov.

Vir: http://www.vecer.com

ROTUNDINA AKADEMIJA

Od 30. septembra do 2. oktobra 2011 in od 8. do 9. oktobra 2011,
Središèe Rotunda, Koper

Ustvarjanje, raziskovanje in sodelovanje. Izkustveno uèenje in pomoè 
z umetnostnimi izraznimi sredstvi v razliènih oblikah vseživljenjskega 
izobraževanja. K sodelovanju vabimo vse, ki se radi izražate z risanjem 
ali fotografijo, z gibom in plesom, s pisanjem, z dramskimi ali 
glasbenimi dejavnostmi - ne glede na to ali se s tovrstnim ustvarjanjem 
ukvarjate v prostem èasu ali v kontekstu svojega študija oziroma
strokovnega dela. Prek izkustvene ustvarjalne delavnice in 
seminarskih aktivnosti se boste seznanili z raznovrstnimi možnostmi 
integrativne uporabe umetnostnih izraznih sredstev v ne/ formalnih 
oblikah vzgoje in izobraževanja oziroma t.i. vseživljenjskega uèenja.

Seminar obsega 30 pedagoških ur, izveden bo v dveh zaporednih
vikendih. 

Delavnico vodi Aleksandra Schuller, samostojna pedagoginja v kulturi 
in docentka za uprizoritvene vede na UP FhŠ.  Kotizacija: 150 € (z
vkljuèenim DDV), rok za prijavo: torek, 20.september 2011.

Podrobnejše informacije in prijave: Središèe Rotunda, Koper, 0590 
47 121, 051 458 410, , info@sredisce-rotunda.si www.sredisce-
rotunda.si

DRUŠTVO ZDRAV PODJETNIK, Soška ulica 1, 

6000 Koper

OBVESTILO
V mesecu septembru prièenjamo s pripravo programa aktivnosti 
(za leto 2012) na podroèju »zelišèarstva«. V program želimo 
vkljuèiti delavnice,  predstavitve, promocijo in  delo na terenu.  Vse, 
ki vas tematika zanima, vabimo k sodelovanju. Na sedežu društva 
smo prisotni vsako sredo od 9.00 do 13.00 ure, in vsak èetrtek od 
16.00 do 19.00 ure. Lahko pa nas kontaktirate tudi po telefonu: 
041 836 041 oz. e-pošti: .
Vabljeni k sodelovanju.

zdravp@gmail.com
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Izdajatelj: Regionalni razvojni center Koper, Županèièeva 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 brezplaèna. Podjetniški glas Primorske je vpisan v evidenco 
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PODJETNIŠKA BORZA

UP ZRS
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Garibaldijeva 18, SI-6000 Koper
Telefon: 05/663 77 80
Spletna stran: ,  
Kontaktna oseba: Špela Seljak,
tel: 05/663 77 39, 
E-mail: spela.seljak@zrs.upr.si

http://csg.zrs-kp.si www.een.si

PRODAMO  HIŠE
Koper- Spodnja Semedela
Hiša v treh etažah, dvostanovanjska (105+214) v izmeri 400 
m2 z velikim vrtom na parceli 884 m2. Prenovljena l. 1997. 
Možnost razdelitve na tri stanovanja. Pogled na morje iz 
zgornje etaže. Možna zamenjava za stanovanje + doplaèilo.
Ajdovšèina- Cesta
V bližini Ajdovšèine, prodamo poèitniško hišo – vikend .Hiša 
je bila zgrajena 1981, komplet prenovljena pa leta 1998. 
Obsega pritlièje in mansardo. Tik ob hiši se nahaja tudi 
montažen pritlièen objekt v katerem se nahaja jacuzzi.Hiša je 
zidana, kvalitetno obdelana fasada. Skupna izmera parcel 
znaša 1.239 m2, hiša pa cca. 80 m2 + kurilnica 3m2 + prostor, 
kjer se nahaja jacuzzi 15 m2. 
Koper- Marezige
Na robu vasi, prodamo enostanovanjsko hišo + travnik, na 
katerem je lopa (24+24). Hiša je bila komplet obnovljena leta 
2000. Obsega tri etaže, v prvi etaži se nahaja stara klet in nova 
klet, v drugi in tretji pa stanovanjski del. Zelo mirno okolje. 
Celotna površina hiše je cca. 160 m2, Možnost parkiranja za 3 
avtomobile. ZK urejeno. 
Cena: 360.000€
Seèovlje-Dragonja
Popolnoma novo hišo- dvojèek) prodamo. Hiša je v dveh 
etažah z galerijo, zelo moderna in ragibana razporeditev. 
Zraven hiše možen najem veèjega zemljišèa. Podrobnejše 
informacije dobite v naših prostorih. Cena 549.000€.

PRODAMO STANOVANJA
Izola- Oktobrske revolucije
3S stanovanje s èudovitim pogledom na morje, 72,60 m2, 4N. 
Stanovanju pripada garaža v izmeri 17 m2. Cena : cca. 
200.000€
Apartma, 42,70 m2, komplet opremljen- prevzem takoj. 
Cena 92.000 €.  
PIRAN- BELI KRIŽ
Dva komplet prenovljena in opremljena 2S apartaja 
prodamo, 45 m2 in 48 m2 + skupna terasa 22m2, vsak po 
140.000 €; možnost nakupa obeh za 275.000 €- pogled na 
morje, lepa in mirna lokacija.

PRODAMO PARCELE
POPETRE
Na zaèetku vasi Popetre, 1,5 km oddaljeno od Graèišèa 
prodamo dve zazidljivi parceli, ki se nahajata tik ob cesti. Tik ob 
parceli je tudi elektrika in voda. Parceli sta ravni in pravokotne 
oblike, ena meri 768 m2, druga pa 715 m2. 
Cena: 65€/m2.
SEÈOVLJE- NOVA VAS
Na robu vasi Nova vas prodamo zemljišèe v skupni izmeri 579 
m2. Nahaja se v ureditvenem obmoèju za poselitev. Tik ob parceli  
je cesta, vodovod kanalizacija, elektrika. Parcela je ravna , 
podolgovata. J stran, gleda proti Hrvaški in delno Seèoveljski vali.
Cena: 70.000,00 €.

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

Romunski proizvajalec svetilne opreme, kovinskih konstrukcij  
ter njihove opreme nudi trgovsko posredništvo, distributerstvo,  
predstavništvo ter nudi podizvajanje.  Šifra: EEN-avg -02 
Italijansko podjetje, specializirano v oblikovanju in proizvodnji 
 skladišènih sistemov, išèe distributerje polic.  
Šifra: EEN-avg -03 
Èeška inovativna družba išèe distributerja za svoje tekstilne  

izdelke  z antibakterijskim in antigliviènim uèinkom (nogavice, 

 spodnje perilo, srajce) z registriranimi tržnimi znamkami.  

Šifra: EEN-avg -04 

Èeška inovativna družba, ki razvija, testira in proizvaja nove 

 izdelke iz  nanomaterialov, išèe distributerja za svoje izdelke  

za èišèenje na vodo  ne-odpornih površin. Šifra: EEN-avg -05 

Èeška inovativna družba, ki razvija, testira in proizvaja nove 

 Izdelke  iz nanomaterialov, išèe distributerja za dodatke  

gorivom in lubrikantom, ki zmanjšujejo porabo energije in  

izpustov. Šifra: EEN-avg -06 

Avstrijsko podjetje s patentiranim sistemom za gradnje  

nizkoenergijskih hiš iz lesa in gline išèe dobavitelje lesenih  

delov za gradnjo notranjih sten hiše. Šifra: EEN-avg-15 

Bolgarski proizvajalec umetnostnega in stilnega pohištva išèe  

partnerje za skupna vlaganja, vzajemno proizvodnjo in  

podizvajanje ter trgovske posrednike za njihove proizvode  

pohištva za domove, restavracije in hotele.  

Šifra: EEN-avg-17 

Madžarsko podjetje specializirano za popravila  

Poškodovanih in pokvarjenih motornih vozil (po  

poškodbah, okvarah in nesreèah) išèe partnerje za  

skupna vlaganja. Šifra: EEN-avg-18 

Sirijsko podjetje dejavno na podroèju barvanja tekstila  

išèe partnerje za skupna vlaganja za ustanovitev  

proizvodnje linije za Poliester POY. 

 Šifra: EEN-avg-20 

Turški proizvajalec naravnega suhega sadja, prigrizkov  

in bombonov, pripravljenih  za prodajo, išèe trgovske  

zastopnike,  partnerje za skupna vlaganja ter nudi svojo  

proizvodnjo za druge vrste hrane in slašèièarske izdelke. 

Šifra: EEN-avg-23 

Madžarsko podjetje, ki ponuja fototerapevtske naprave  

za neinvazivno zdravljenje alergiènega rinitisa išèe lokalne 

distributerje. Šifra: EEN-avg-28 

Turški trgovec ekoloških in bioloških izdelkov išèe  

dobavitelje organskih testenin brez glutena in organskih  

kosmièev za distribucijo in trženje na turškem trgu 

 ter nudi trgovsko zastopništvo Šifra: EEN-avg-30 

 



"Državni portal za 
podjetja in podjetnike"

Brezplaèna 

registracija s.p. 

in d.o.o.

Informacije za 

ustanovitev 

in razvoj 

podjetij

Hitrejša in 

brezplaèna 

ustanovitev 

podjetij
Telefon:

05 66 37580
Županèièeva ul. 18,

Koper

www.rrc-kp.si

Podjetniška 

svetovanja

Informiranje in 

obvešèanje

Toèka

VEM
RRC Koper
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