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INTER BIKE NA BICISTAFETTI 2012

Slovensko-italijanski strateški projekt Inter Bike bo septembra prisoten na tradicionalni 
kolesarski prireditvi Bicistafetta, ki jo organizira FIAB (Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta - italijanska kolesarska zveza) in je že dobro desetletje namenjena promociji 
italijanskega državnega kolesarskega omrežja BicItalia. Skupina koprskih in tržaških 
ljubiteljev kolesarjenja ter nekaj projektnih partnerjev se bo 13. septembra v Gradežu 
srečalo z udeleženci Bicistafette in mestnimi oblastmi. Dogodek bo namenjen promociji
kolesarjenja kot okolju prijazne oblike mobilnosti in zdravega načina življenja. 

Letošnja Bicistafetta bo potekala po državni kolesarski povezavi št. 5 Via Romea, ki povezuje 
Trbiž z Rimom. Del povezave teče po trasi evropske kolesarske poti Eurovelo št. 8 (od španskega 
Cadiza do grških Aten). Start Bicistafette bo 12. septembra v Trbižu, cilj pa 16. septembra v 
Ravenni.  Kolesarji bodo v petih dneh prekolesarili 374 km. Med potjo se bodo ustavili v večjih 
mestih, kjer se bodo srečali z lokalnimi oblastmi in jih opozorili na pomen kolesarjenja. 13. 
septembra je predviden postanek v Gradežu, kamor bo prikolesarila tudi skupina koprskih in 
tržaških kolesarjev v okviru čezmejnega strateškega projekta Inter Bike. Med njimi bodo 
predstavniki vodilnega partnerja projekta, Regionalnega razvojnega centra Koper, ki bodo Inter 
Bike predstavili italijanski javnosti. Letošnja Bicistafetta bo namreč promovirala tudi Inter Bike. 
Dogovor o tem so konec lanskega leta sklenili predstavniki Zveze Aruotalibera iz Pordenona, 
projektne partnerke Direkcije za promet Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine in
vodilnega partnerja Regionalnega razvojnega centra Koper. 

Eden glavnih ciljev slovensko-italijanskega strateškega projekta je namreč določiti kolesarsko 
povezavo med Ravenno in Kranjsko Goro. Projektni partnerji na obeh straneh meje pravkar 
zbirajo podatke o glavnih in sekundarnih kolesarskih poteh na območju 21 slovenskih občin 
severne in južne Primorske ter Kranjske Gore, na italijanski strani pa na območju sedmih pokrajin 
od Vidma do Ravenne. Zbrani podatki bodo podlaga za pripravo kolesarskega vodnika z 
zemljevidi ter podatkovne baze za geografski informacijski sistem, ki bo uporabnikom spletne 
strani projekta nudil informacije o poteh. Javnosti bodo ob zaključku projekta, spomladi 2015, na 
voljo informacije o kolesarskih poteh na približno 500-kilometrski trasi od Ravenne do Kranjske 
Gore, o možnostih intermodalnega prevoza, naravnih in kulturnih znamenitostih ter o turističnih
informacijskih pisarnah na omenjenem območju. 

Predvidene so tudi investicije. Projektne partnerke, sedem slovenskih občin Mestna občina Koper, Cerkno, 
Komen, Miren–Kostanjevica, Brda, Kobarid in Kranjska Gora, Tržaška, Goriška, Videmska in Beneška pokrajina 
ter pokrajine Rovigo, Padova, Ferrara in Ravenna načrtujejo ureditev oz. gradnjo odsekov kolesarskih poti na 
svojem območju, počivališč za kolesarje, informacijskih točk in izposojevalnic kolesarske opreme. Večina 
slovenskih občin bo svoje investicije zaključila do konca letošnjega leta. Skupna vrednost investicij na obeh 
straneh meje znaša 2 milijona evrov, celoten projekt pa je vreden 3,5 milijona evrov. 85 odstotkov izdatkov bo 
sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek bosta prispevali slovenska in italijanska 
država ter partnerji sami. Pri projektu sodeluje poleg omenjenih občin, pokrajin in Avtonomne dežele 
Furlanije–Julijske krajine še šest slovenskih in italijanskih razvojnih agencij in lokalnih akcijskih skupin.

Larisa Kunst

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 

2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 
Progett o finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera 
Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 
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GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

6. STRATEŠKA KONFERENCA O TRGOVINI

Vljudno vas vabimo na 6. Strateško konferenco o trgovini, ki jo že 
tradicionalno organiziramo v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v 
Ljubljani in bo letos potekala v sredo, 24. oktobra 2012 v Kongresnem
centru na Brdu pri Kranju. Glavna tema letošnje konference je 
„SPREMENJEN PORABNIK-DRUGAČNI TRGOVCI?”. O 
navedeni tematiki bodo spregovorili domači in tuji strokovnjaki, ki
prihajajo iz gospodarstva in akademske sfere.

Kotizacije za udeležbo na konferenci NI! 

Vir: http://www.tzslo.si

VABILO ČLANOM TRGOVINSKE ZBORNICE 
SLOVENIJE

www.izvoznookno.si 

Dne 11. 7. 2012 je Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo 
in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) objavila na spletni strani 

vabilo podjetjem in zbornicam za posredovanje 
interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 
2013. Izražen interes bo podlaga za pripravo programa JAPTI za 
skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih
sejmih v tujini v letu 2013.

Na skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na 
mednarodnih sejmih v tujini se podjetja lahko predstavijo na skupnem 
razstavnem prostoru, katerega najem je v preteklih letih sofinanciral 
JAPTI. Program skupinskih nastopov in možnosti sofinanciranja bodo 
v letu 2013 oblikovani glede na razpoložljiva finančna sredstva in
izražen interes in za enkrat še niso znani.

Trgovinska zbornica Slovenije se je ob letošnjem vabilu JAPTI-ja 
aktivno vključila v zbiranje informacij o interesu članov za skupinsko 
udeležbo na mednarodnih sejmih. Člani nam zato obrazec za 
posredovanje interesa pošljite na naslov: TZS, Dimičeva 13, 1000 
Ljubljana, po faksu: 01 5898 219 ali v skenirani obliki na e-naslov: 
info@tzslo.si. Dodatne informacije so na voljo na tel. št. 01 5898 218
(Kontaktna oseba: Urška Brglez) ter na e-naslovu 
urska.brglez@tzslo.si. 

Predloge nam lahko posredujete do torka, 18. 9. 2012.

PRAVILNIK O KAKOVOSTI MESNIH 
IZDELKOV

Pravilnik predpisuje način predelave in proizvodnje, lastnosti in 
sestavine ter njihove vsebnosti, označevanja ter opredelitve in 
poimenovanja, ki jih morajo v proizvodnji in prometu izpolnjevati 
mesni izdelki klavnih živali in divjadi ter perutninski mesni izdelki.
 
Pravilnik začne veljati 18. 8. 2012.

Ne glede na določbe tega pravilnika so lahko izdelki, proizvedeni in 
označeni v skladu s Pravilnikom o kakovosti mesnih izdelkov (Uradni 
list RS, št. 34/04, 62/04 – popr., 50/05, 77/06 in 45/08 – ZKme-1) in 
Pravilnikom o kakovosti perutninskih mesnih izdelkov (Uradni list RS, 
št. 85/05 in 45/08 – ZKme-1) do 1. januarja 2013, v prometu do porabe
zalog.

Vir: Trgovinska zbornica Slovenije

7. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

Vabimo vse avtorje izumov, invencij in inovacij, ki želijo sodelovati na 
osrednji slovenski prireditvi – , da 
oddajo svoje prijave inovacij. 7. Slovenski forum inovacij se bo odvijal 
v mesecu novembru 2012 v Ljubljani. Točen datum prireditve in 
lokacija bosta znana takoj, ko bo izbran ekonomsko najugodnejši 
ponudnik prireditvenih prostorov in bo objavljen naknadno. Ponujamo 
vam priložnost, da svoje inovacije predstavite širši javnosti, 
potencialnim investitorjem in kupcem. Pomagajte nam osvetliti 
dejansko stanje na področju inovacij in inovativnosti v Sloveniji ter s 
tem prispevajte svoj doprinos k razvoju in napredku, pomembnem za 
širšo družbo. Letošnja nosilna tema Foruma inovacij je: trajnostni
razvoj kot gonilo inovacijam in zaposlovanju.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

· posamezniki - fizične osebe: študenti, dijaki, mladi 
raziskovalci, inovatorji, upokojenci in drugi,

· skupine posameznikov,
· mikro, mala in srednje velika podjetja,
· velika podjetja,
· raziskovalno-razvojne institucije
· kombinacija le-teh.

KAJ LAHKO PRIJAVITE?

· inovativni proizvod,
· inovativno storitev,
· inovativni poslovni model/proces.

NAČIN IN ROK ZA PRIJAVO

 V letošnjem letu bomo zaradi skrčenih finančnih sredstev sprejeli v 
ocenjevanje le prvih 150 inovacij in sicer po načelu časovnega prispetja 
prijav. Možnost prijav se bo zaključila po prejemu prvih 150 prijav 
inovacij oziroma v primeru manjšega števila prijav do vključno 17. 
septembra 2012, do 24:00 ure. Vaš prijavni obrazec bo odprt do 
zaključka prijav, zato ga lahko do takrat po potrebi dopolnjujete in
nadgrajujete z dodatnimi informacijami.

KAJ PRIDOBITE S PRIJAVO?

V okviru prireditve bomo predstavili skupno vsaj 45 najbolje ocenjenih 
inovacij. Avtorji izbranih inovacij bodo imeli na sami prireditvi 
možnost BREZPLAČNE predstavitve s plakatom in razstavo 
svoje inovacije na posebej opremljenem razstavnem prostoru in na 
spletu. Način predstavitve in prisotnost na spletni strani ter v tiskanih 
gradivih prireditve, vključno z nacionalnim Katalogom inovacij za leto 
2012 bo določen skladno s predstavitvijo celotnega promocijskega 
dogodka 7. Slovenskega foruma inovacij. Prireditev bo širše medijsko
pokrita, kar vam omogoča dobro promocijo v javnosti.

VEČ INFORMACIJ:
E-pošta: 
Internet: 

7. Slovenskem forumu inovacij

sfi@japti.si
http://www.foruminovacij.si/

OSNUTEK IZVRŠNICE

Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen predlog
.

Izvršnica je nova listina, ki jo uvaja Zakon o preprečevanju zamud 
pri plačilih. Za njeno uporabo naj ne bi bil izdan noben podzakonski
akt.

Obrazca Izvršnice
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EKOLOŠKI LOGOTIP EU 

Dvoletno prehodno obdobje, v katerem je moral sektor za ekološko 
pridelavo hrane začeti izpolnjevati nove predpise za označevanje, se je 
izteklo. Od 1. julija 2012 je ekološki logotip obvezen na vseh 
predpakiranih ekoloških prehrambenih izdelkih v državah 
članicah EU, ki izpolnjujejo potrebne standarde. Uporaba logotipa EU 
bo še vedno neobvezna za nepakirane in uvožene ekološke izdelke. 
Poleg oznake EU bo še vedno dovoljena uporaba drugih zasebnih
regionalnih ali nacionalnih logotipov.

Ekološki logotip EU „Evrolist“ je bil predstavljen 1. julija 2010, vendar 
je bilo nosilcem dejavnosti omogočeno dvoletno prehodno obdobje 
pred obvezno uvedbo na vseh izdelkih, da so se lahko prilagodili novim 
pravilom in da obstoječa embalaža ni ostala neuporabljena. 

V vidnem polju logotipa mora biti navedena tudi šifra nadzornega 
organa in kraj, kjer so bile pridelane kmetijske surovine. 

Nedavno poročilo Eurobarometra o 
odnosu Evropejcev do prehranske varnosti, 
kakovosti hrane in podeželja, ki bo 
objavl jeno v kratkem, vkl jučuje  
informacije o ekološkem logotipu EU in 
navaja vzpodbuden podatek, da od njegove 
uvedbe julija 2010 logotip že prepoznava
četrtina (24 %) državljanov EU.

Vir: http://europa.eu/

ZDRAVILSKE STORITVE IN OPROSTITEV DDV

Prejeli smo vprašanje glede uveljavljanja oprostitev za storitve
zdravilcev. 

Na vprašanje, ali so storitve zdravilcev oproščene plačila DDV, 
odgovarjamo: Storitve zdravilcev so oproščene plačila DDV, če 
zdravilec opravlja zdravilsko storitev v skladu z Zakonom o 
zdravilstvu ter se njegova storitev uvršča med alternativne oblike 
zdravljenja pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: Q/86.901
SKD. 

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 
, ,  in 38/12) določa oprostitev plačila DDV za 

storitve zdravilcev v okviru nepravih oprostitev za dejavnosti, ki so 
v javnem interesu. Davčni zavezanci, ki opravljajo tovrstne 
oproščene transakcije, od teh transakcij ne obračunavajo DDV, po 
drugi strani pa nimajo pravice, da uveljavijo odbitek DDV, ki so ga 
plačali pri nabavi blaga in storitev, ki jih uporabijo za namene
opravljanja zdravilske dejavnosti.

Oproščene dejavnosti v javnem interesu določa ZDDV-1 v 42. členu. 
Na podlagi prve in druge točke prvega odstavka tega člena so 
plačila DDV oproščene:

1. bolnišnična in izvenbolnišnična zdravstvena oskrba in z 
njo neposredno povezane dejavnosti, ki jih kot javno 
službo opravljajo javni zdravstveni zavodi ali druge osebe 
na podlagi koncesije;

2. zdravstvena oskrba, ki jo zdravstveni delavci opravljajo v 
okviru samostojne zdravstvene dejavnosti.

Zakonske določbe natančneje pojasnjuje 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, 82/11, 
106/11, 108/11).  V skladu s prvim odstavkom 61. člena Pravilnika se 
med zdravstveno oskrbo iz 2. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-
1, pod pogojem, da jo opravljajo zdravstveni delavci v okviru 
samostojne zdravstvene dejavnosti, uvrščajo dejavnosti iz 60. člena 
Pravilnika in samostojne zdravstvene dejavnosti pod šifro 
standardne klasifikacije dejavnosti: Q/86.909. Pod navedeno šifro 
standardne klasifikacije dejavnosti se uvrščajo fizioterapija in 
medicinska masaža, dietetika, psihoterapija, delovna terapija, 
optometrija in druge zdravstvene dejavnosti, ki jih opravljajo
zdravstveni delavci, usposobljeni za delo s pacienti. Na podlagi 
drugega odstavka 61. člena Pravilnika se med zdravstveno oskrbo iz 2. 
točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 uvrščajo dejavnosti pod šifro 
standardne klasifikacije dejavnosti: Q/86.901, ki se opravljajo v skladu 
z zakonom, ki ureja zdravilstvo. Oproščene plačila DDV so tako tiste 
alternativne oblike zdravljenja, ki se po standardni klasifikaciji 
dejavnosti uvrščajo pod šifro Q/86.901 in se opravljajo v skladu z
Zakonom o zdravilstvu.

Iz pojasnil standardne klasifikacije dejavnosti izhaja, da se med 
alternativne oblike zdravljenja ne uvrščajo dejavnosti bioenergetikov, 
radiostezistov, spiritistov. Te dejavnosti spadajo v podrazred 96.090 
Druge storitvene dejavnosti. Za razvrščanje dejavnosti v skladu s 
standardno klasifikacijo dejavnosti je pristojen Statistični urad 
Republike Slovenije, od katerega smo dne 23. 7. 2012 pridobili 
pojasnilo, da storitve bioenergetikov ne spadajo med zdravstvene 
storitve. Zakonodaja s področja DDV za tovrstne dejavnosti ne
predpisuje oprostitev plačila DDV. 

Zakon o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 in 87/11) v 4. členu 
opredeljuje zdravilske sisteme in zdravilske metode. Po tej določbi se 
pri izvajanju zdravilske dejavnosti uporabljajo naslednji zdravilski
sistemi:

· tradicionalno kitajsko zdravilstvo;
· ajurveda; 
· tradicionalno indijsko zdravilstvo;
· homeopatija;
· druga zdravilstva.

13/11-UPB3 18/11 78/11

Podrobnejšo opredelitev zdravilskih sistemov in zdravilskih metod 
predpisuje Pravilnik o opravljanju zdravilskih sistemov in zdravilskih 
metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih 
sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilski dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 79/08 in 115/08). V prilogi tega pravilnika je
seznam uradno veljavnih zdravilskih metod.

 

Kot je že navedeno se med alternativne oblike zdravljenja Q/86.901 ne 
uvrščajo dejavnosti bioenergetikov, radiostezistov, spiritistov. ZDDV-
1 za tovrstne dejavnosti ne predpisuje oprostitev plačila DDV, zato se
Od teh storitev obračunava DDV. 

Vir: http://www.racunovodja.com

Iz vsega navedenega izhaja, da davčni
zavezanec, ki opravlja zdravilske storitve, 
ne obračunava DDV, če:

· opravlja zdravilsko storitev v skladu 
z Zakonom o zdravilstvu (metoda, 
ki jo uporablja, je uradno priznana, 
storitev opravlja ustrezno 
usposobljena oseba) ter

· storitev se uvršča med alternativne 
oblike zdravljenja pod šifro 
standardne klasifikacije dejavnosti: 
Q/86.901 SKD.

NOVOSTI ZA DELODAJALCE PRI PREJEMANJU
JAVNIH SREDSTEV 

Spremembe in dopolnitve Zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno prinašajo tudi nove pogoje za delodajalce, ki
kandidirajo za javna sredstva ali so jih že pridobili. V skladu s 
spremembami in dopolnitvami Zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno, ki so začele veljati 27. 7. 2012, pravna oseba ali 
podjetnik, ki mu je bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po 
omenjenem zakonu, dve leti od tedaj ni upravičen do javnih sredstev. 
Ravno tako je odslej pravna oseba ali podjetnik dolžan vrniti vsa javna 
sredstva, ki so mu bila izplačana v 12 mesecih pred pravnomočnim 
izrekom globe za prekršek po Zakonu o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno. 

Vir: www.ess.gov.si
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JAVNO POVABILO ZA IZDELAVO 
PROMOCIJSKEGA IZDELKA IZ LESA

Rok za prijavo: 28. september do 12. ure
Posoški razvojni center je v okviru projekta Alpstar, ki je prek 
programa Alpine Space sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj objavil Javno povabilo za oblikovanje in izdelavo
promocijskega izdelka iz lesa.

Predmet javnega povabila je oblikovanje in izdelava vzorca 
promocijskega izdelka iz masivnega lesa. K sodelovanju so vabljeni 
izdelovalci izdelkov iz masivnega lesa, oblikovalci,katerih izrazni 
material je les, ter drugi zainteresirani posamezniki,da oddajo svojo
ponudbo.

Več o razpisu: na spletni strani Posoški razvojni center in  tel. 05 38 
41 500.

PRIJAVA DELAVCA V OBVEZNA SOCIALNA 
ZAVAROVANJA

Zavod za zdravstveno zavarovanje izvaja prijavno-odjavno službo za 
zdravstveno zavarovanje, pa tudi za ostala tri socialna zavarovanja 
(pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za starševsko
varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti). 

Prijave in odjave iz zavarovanj se opravljajo na enotnih obrazcih M, ki 
so predpisani s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o 
pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, 
zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer 
brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja. Prijavo v 
zavarovanje vloži delodajalec pri pristojni območni enoti Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je na prvi stopnji pristojna 
za odločanje o pridobitvi, spremembi ali izgubi lastnosti zavarovane
osebe.

Prijava (oziroma vsaka sprememba) mora biti vložena v roku 8 dni 
od sklenitve pogodbe. Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno 
zavarovanje je delodajalec. Za vključitev v zavarovanje so potrebne
naslednje listine:

· izpolnjen obrazec M1, 
· potrjen obrazec Prijava potrebe po zaposlitvi -  Pd 1 
· delovno dovoljenje, če gre za tujca 
· pogodba o zaposlitvi 

Če je delodajalec prijavo potrebe po delavcu oziroma pripravniku 
opravil prek e-storitev Zavoda za zaposlovanje, mora ob prijavi 
delavca v zavarovanja, prijavi priložiti izpis elektronskega potrdila o 
prijavi potrebe po delavcu. Pristojna območna enota Zavoda lahko ob 
prijavi zahteva tudi dodatna dokazila za ugotavljanje lastnosti 
zavarovanca. Za dodatne informacije vam svetujemo, da se ob 
pripravljanju dokumentacije za prijavo obrnete na območno enoto ali 
izpostavo Zavoda, kjer je sedež zavezanca za prijavo. Fotokopijo 
prijave delavca v obvezna zavarovanja, mora delodajalec izročiti 
delavcu v roku 15 dni od dne, ko slednji nastopi delo. Če delodajalec 
takšne fotokopije delavcu v predvidenem roku ne izroči, se lahko z 
globo od 750 do 2.000 EUR kaznuje delodajalec - pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, z globo od 200 do 1.000 EUR se kaznuje manjši 
delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 100 do 800 
EUR se kaznuje delodajalec posameznik, z globo od 100 do 800 EUR 
se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe ter 
odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni
skupnosti.

Vir: Pravnik v podjetju

SPLETNA TRGOVINA

Določba 43. člena ZVPot kot ene izmed pogodb, sklenjenih na daljavo, 
opredeljuje tudi pogodbe, ki se sklenejo preko elektronske pošte
oziroma svetovnega spleta.

Po določbi 43.b člena ZVPot mora potrošnik najkasneje pred 
veljavnostjo pogodbe pridobiti od ponudnika naslednje podatke:

· firmo in sedež podjetja; 
· bistvene lastnosti blaga ali storitve, vključno z najkrajšim 

rokom trajanja pogodbe, če je predmet pogodbe trajna ali 
ponavljajoča se izpolnitev; 

· ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi 
dajatvami; 

· morebitne stroške dostave; 
· podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave ali 

izpolnitve; 
· opis pravice do odstopa od pogodbe; v primerih, ko 

potrošnik nima pravice do odstopa mora biti o tem izrecno 
obveščen; 

· stroške, povezane z uporabo komunikacijskega sredstva, če 
se ti stroški razlikujejo od običajne osnovne tarife, ki jo 
potrošnik običajno plačuje; 

· rok veljavnosti ponudbe, še posebej cene; 
· točno navedbo tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve 

pogodbe; 
· navedbo, ali bo sklenjena pogodba shranjena pri podjetju 

in na kakšen način bo možen dostop do nje; 
· navedbo tehnoloških sredstev, ki omogočajo 

prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila; 
· jeziki, v katerih je možno skleniti pogodbo. 

Podjetje mora potrošniku zagotoviti na primernem trajnem nosilcu 
podatkov vse zgoraj naštete podatke najkasneje ob dobavi blaga ali
začetku opravljanja storitve.

 

Po določbi 43.e člena ZVPot (ZVPot, 43.e člen) mora podjetje 
izpolniti svoje obveznosti iz pogodbe v roku trideset dni od 
sklenitve pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Če 
podjetje ne more izpolniti svoje obveznosti, ker blago ni na razpolago 
ali ker ni pogojev za opravljanje storitve, mora podjetje o tem takoj
obvestiti potrošnika in mu vrniti vsa opravljena plačila.

Vir: Verlag Dashöfer

Trajni nosilec podatkov mora vsebovati
tudi podatke o

1. naslovu, kamor lahko potrošnik 
pošlje svoje ugovore, pripombe, 
zahtevke in izjave; 

2. Servisni službi in veljavnih 
garancijskih pogojih; 

3. pogojih za odpoved pogodbe pri 
pogodbah, sklenjenih za 
nedoločen čas, oziroma pri 
pogodbah, sklenjenih za čas, 
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ZAKONODAJA

OBDAVČLJIVI DOGODEK PRI BLAGU IZ EU 

Prvi odstavek 33. člena ZZDV-1 določa, da obdavčljivi dogodek in s 
tem obveznost obračuna DDV nastane, ko je blago dobavljeno. 
Nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV pri 
pridobitvah blaga znotraj Unije posebej opredeljuje 34. člen ZDDV-1, 
ki določa, da obdavčljivi dogodek nastane, ko je opravljena pridobitev 
blaga znotraj Unije. Šteje se, da je bila pridobitev blaga znotraj Unije 
opravljena, kadar se za dobavo podobnega blaga šteje, da je bila
Opravljena na ozemlju Slovenije. 

Ob upoštevanju navedenega obdavčljivi dogodek nastane že tisti hip, 
ko dobavitelj na kakršenkoli način prejemniku blaga omogoči, da z 
blagom ravna, kot da bi bil lastnik. Poleg navedenega prvega odstavka 
34. člena ZDDV-1 je trenutno treba upoštevati še drugi in tretji 
odstavek istega člena tega zakona. Drugi odstavek tako še določa, da 
nastane obveznost obračuna DDV za pridobitev blaga v Uniji 15. dan v 
mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek. Tretji 
odstavek pa nadalje določa, da ne glede na drugi odstavek 34. člena 
ZDDV-1 obveznost obračuna DDV nastane, ko je izdan račun, če je ta 
račun izdan pred 15. dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem
nastane obdavčljivi dogodek.

Drugače pa je svoje stališče zavzel davčni organ, ki v svojem pojasnilu 
št. 4230-74/2007, z dne 5.3.2007, datumom obveznosti obračuna DDV 
pri pridobitvah blaga iz drugih držav članic pogojuje z nastankom 
obdavčljivega dogodka. Po mnenju DURS je namreč omenjeni tretji 
odstavek 34. člena ZDDV-1 namenjen le obdobju med datum 
pridobitve blaga (nastankom obdavčljivega dogodka) in 15. dnem v 
mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bilo blago pridobljeno, ne pa tudi 
ostalim primerom, ko je račun izdan pred nastankom obdavčljivega 
dogodka. Prihajajoča sprememba 34. člena ZDDV-1, ki omenjeni 
drugi in tretji odstavek nadomešča z novim drugim odstavkom, v 
ospredje postavlja izdajo računa s strani dobavitelja. Pri pridobitvah 
blaga znotraj Unije bo tako obveznost obračuna DDV nastala na dan 
izdaje računa. Le če račun ne bo izdan, bo obveznost obračuna DDV 
nastala najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem bo 
nastal obdavčljivi dogodek. Tudi prihajajoča sprememba pa žal še 
vedno ne pojasni, kako naj davčni zavezanec ravna v primerih, ko bo
račun izdan, preden bo blago dobavljeno. 

Vir: http://www.dashofer.si

OBRAČUN POTNIH NALOGOV PO ZUJF

Prejeli smo dopis zavezanca, v katerem prosi za pojasnilo 166. člena 
Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 
40/2012), v zvezi z davčno obravnavo dodatne prehrane, ki pripada 
delavcu na službenem potovanju, ki traja manj kot 12 ur. Navaja, da če 
je zaposleni na službenem potovanju več kot 8 in manj kot 12 ur, mu 
pripada dodatni znesek regresa za prehrano, kar znese 7,04 eur. Ker je 
ta znesek višji, kot bi delavcu pripadal, če bi obračunali regres za
prehrano, zavezanca zanima ali je razliko treba obdavčiti.

V nadaljevanju pojasnjujemo.
Po 166. členu ZUJF je regres za prehrano povračilo stroškov prehrane 
med delom in znaša 3,52 eurov. Dnevnice za službeno potovanje javnih 
uslužbencev v državi določa 172. člen ZUJF, in sicer je dnevnica za 
službeno potovanje v Republiki Sloveniji opredeljena kot povračilo 
stroškov prehrane zaposlenemu za tri obroke dnevno na službenem 
potovanju. Skladno z drugim odstavkom 172. člena ZUJF, je do 
dnevnice v višini 16 eurov zaposleni upravičen, če službeno potovanje
traja več kot 12 ur. 

Če je zaposleni na službenem potovanju manj kot 12 ur in ni upravičen 
do dnevnice v skladu z ZUJF, mu skladno z devetim odstavkom 166. 
člena ZUJF, pripada še en znesek regresa za prehrano, če službeno 
potovanje traja več kot osem ur. ZUJF tudi določa, da se dnevnica in
regres za prehrano izključujeta.Po pojasnilu Ministrstva za pravosodje 
in javno upravo gre v obravnavanem primeru (službena pot več kot 8 in 
manj kot 12 ur) za povračilo stroškov prehrane na službenem 
potovanju. Iz navedenega sledi, da se skladno s 171., 172. in 166. 
členom ZUJF narava povračil stroškov prehrane na službenem 
potovanju ni spremenila in gre tudi v primeru službenega potovanja, ki 
traja več kot 8 in manj kot 12 ur, za povračilo stroškov prehrane na 
službenem potovanju, torej za dnevnico. Za davčne namene, se skladno 
s prvim odstavkom 4. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 
140/06, 76/08) in 3. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o 
dohodnini (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB7, 9/2012 Odl.US: U-I-
18/11-10, 24/2012, 30/2012, 40/2012-ZUJF), v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja, v primeru službene poti, ki traja več 
kot 8 in manj kot 12 ur, ne všteva povračilo stroškov prehrane na
službenem potovanju v višini 10,68 eur.

Vir: www.durs.gov.si

ZAKONI ZA SPODBUJANJE GOSPODARSTVA

Zakoni ciljajo na pospešitev in skrajšanje administrativnih postopkov 
na več področjih, njihova uveljavitev pa bo po pričakovanjih vlade 
pozitivno vplivala na gospodarsko rast in spodbujanje konkurenčnosti
gospodarstva.

Novost - instrument izvršnice
Z zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih se kot 
najpomembnejša novost uvaja instrument izvršnice. Gre za listino, ki 
vsebuje v evrih navedeno denarno obveznost dolžnika. Izda jo dolžnik, 
njenemu imetniku pa omogoča, da se neposredno poplača iz sredstev 
na kateremkoli računu dolžnika pri katerikoli banki v Sloveniji. 
Imetnik izvršnice bo tako lahko ob zapadlosti plačila papir prinesel v 
dolžnikovo banko, kjer bo poplačan. V kolikor denarja na računu ne bo, 
bo banka o izvršnici obvestila vse ostale slovenske banke, pri katerih
ima dolžnik račun.

Ministrstvo ne bo več potrjevalo občinskih prostorskih načrtov
Ključna novost novele zakona o prostorskem načrtovanju je, da 
ministrstvo ne bo več potrjevalo občinskih prostorskih načrtov, 
uveljavljajo se vnaprejšnje splošne smernice in možnost kratkega 
postopka spremembe podrobnih občinskih prostorskih načrtov ter 
sočasna obravnava okoljskega poročila s strani nosilcev urejanja
prostora, javnosti in občin v času javne razgrnitve.
Novela zakona o graditvi objektov med drugim odpravlja obveznost 
pridobitve projektnih pogojev - odločitev o tem je prepuščena 
projektantu. Poleg tega se skrajšujejo roki za izdajo soglasij in uvaja 
načelo molka organa, po katerem se šteje, da je soglasje izdano, če se
organ v določenem roku ne izreče.
Novela zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega 
pomena v prostor naj bi dodatno optimizirala uveljavljeni postopek 
umeščanja teh objektov ter racionalizirala naročanje strokovnih 
podlag. Poleg odprave nejasnosti, zmanjšanja administrativne 
obremenitve in pospešitve postopkov bo povečala odgovornost
investitorja za pripravo državnega prostorskega načrta.

Z novelo zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
želi vlada racionalizirati administrativne postopke, izboljšati 
sistemske rešitve in nadgraditi regionalne politike za potrebe črpanja 
evropskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020.
Novela zakona o kmetijstvu uvaja manjše spremembe zakona, ki pa
Bi odpravile administrativne ovire in znižale stroške. 

Nadaljevanje na strani 8.

Nič več tihih družb
Uveljavljena novela zakona o gospodarskih družbah med drugim 
skrajšuje rok za izbris podjetnika, omogoča družbam plačilo Ajpesu po 
objavi letnega poročila, omogoča prenos podjetja podjetnika na 
njegove družinske člane ter nalaga dolžnost predlaganim članom 
nadzornega sveta ali upravnega odbora, da se na skupščini, ki odloča o 
njihovem imenovanju, predstavijo. Dopolnjene so tudi kazenske 
določbe, objave pa se bodo iz uradnega lista prenesle na spletno stran 
Ajpesa. Novela tudi ukinja tiho družbo, kar naj bi po mnenju vlade
preprečilo možnost zlorab.
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PRAVNA  PISARNA

JUBILEJNA NAGRADA PO 177. ČLENU ZUJF

Pravico javnega uslužbenca do jubilejne nagrade določa ZUJF v 177. 
členu, in sicer zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v višini: 
- za 10 let delovne dobe 288,76 eurov, 
- za 20 let delovne dobe 433,13 eurov, 
- za 30 let delovne dobe 577,51 eurov, 
pri čemer se kot delovna doba, skladno s tretjim odstavkom tega člena, 
upošteva delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcih v
javnem sektorju.

Davčno obravnavo jubilejnih nagrad določa 7. točka prvega odstavka 
44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-
UPB7, 24/12, 30/12 in 40/12-ZUJF), in sicer se v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja ne všteva jubilejna nagrada za skupno 
delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, 
izplačana do višine, ki jo določi vlada. Višino, ki se ne všteva v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja določa 9. člen Uredbe o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
(Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08), ki poleg zneskov neobdavčene 
jubilejne nagrade določa, da če je bila delojemalcu izplačana jubilejna 
nagrada za skupno delovno dobo, se pri istem delodajalcu kasneje 
izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo pri zadnjem
delodajalcu všteva v davčno osnovo.

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

DELO NA ČRNO

Delo na črno ureja Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Uradni list RS, št. 12/07, UPB1 in 29/2010). Za delo na črno se šteje 
opravljanje dejavnosti oziroma dela v naslednjih primerih (3. Člen
ZPDZC):

· če pravna oseba opravlja dejavnost, katere nima vpisane v 
sodni register oziroma opravlja dejavnost, katere nima 
določene v temeljnem aktu ali če nima z zakonom 
predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
registrirane ali v temeljnem aktu določene dejavnosti, 

· če podjetnik opravlja dejavnost, katere nima vpisane v 
ustrezen register ali če nima z zakonom predpisanih listin 
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane 
dejavnosti, 

· če pravna oseba ali podjetnik opravlja dejavnosti kljub 
začasni prepovedi opravljanja dejavnosti, 

· če tuje podjetje ne opravlja dejavnosti v Republiki 
Sloveniji prek podružnic ali opravlja dejavnost brez 
ustreznega dovoljenja, 

· če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni 
vpisan ali priglašen kot to določa ta ali drugi zakoni. 

Pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki omogoči eni ali več osebam 
opravljanje dela na črno, za katere ve, da opravljajo delo na črno ali 
tisti, ki sklene pogodbo z drugo pravno osebo, podjetnikom ali 
posameznikom, za katere ve, da opravljajo delo na črno, je
soudeleženec dela na črno.

Zaposlovanje na črno je prepovedano, za kar se šteje, če pravna oseba 
ali podjetnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti:

· z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma 
pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko 
opravlja delo, in delavca ni prijavil v zdravstveno ter 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

· zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s 
predpisi o zaposlovanju tujcev, 

· omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice 
pooblaščene organizacije za posredovanje dela ali če 
omogoči, da to napotnico uporabi za delo druga oseba. 

Vir: Pravnik v podjetju

RAVNANJE DELAVCA V ČASU ZAČASNE
NEZMOŽNOSTI ZA DELO 

Kaj storiti, kadar delavci izkoriščajo zdravstveno nezmožnost za delo 
in med odsotnostjo opravljajo druga dela ali pa s svojim vedenjem 
podaljšujejo odsotnost z dela. Da bi lahko ugotovili, ali delavec v času 
začasne nezmožnosti za delo ravna v skladu z navodili osebnega 
zdravnika, imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije, moramo 
vedeti, kakšno mora biti oz. ne sme biti njegovo ravnanje v tem 
času.Vsi našteti subjekti morajo dati delavcu navodila o njihovem 
ravnanju v času, ko je nezmožen za delo. Delavec mora biti v času 
začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe na svojem 
domu, poleg tega pa je tudi predpisano, kakšno gibanje mu je 
dovoljeno, ali je potrebno stalno počivanje, strogo ležanje ali pa so 
dovoljeni sprehodi. Navodila o ravnanju začasne nezmožnosti za delo 
so izpisana na odločbi, s katero je bila pri delavcu ugotovljena začasna 
nezmožnost za delo nad 30 dni. V primeru, da želi delavec odpotovati iz 
kraja svojega bivališča in to ne bi negativno vplivalo na potek 
zdravljenja in s tem na podaljševanje njegove začasne nezmožnosti za
delo, je vedno potrebna odobritev osebnega zdravnika.

Zavod je zadolžen za organiziranje izvajanja nadzora nad 
uveljavljanjem pravic in obveznosti iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, med katere sodi tudi začasna zadržanost od dela, ki je 
podlaga za izplačilo nadomestila plače v breme sredstev Zavoda. 
Kontrolo lahko Zavod izvaja sam, lahko pa s pogodbo pooblasti 
ustrezne pravne ali fizične osebe, ki lahko opravljajo tako dejavnost.
Nekoliko več problemov je pri ugotavljanju kršitev prisotnih, ko gre za 
odsotnosti do 30 dni, ko nadomestilo plače bremeni delodajalca. Do 
tedaj je namreč dolžnost osebnega zdravnika delavca, da opredeli 
oziroma določi njegovo ravnanje v času začasne nezmožnosti za delo.

 Ne Zakon in ne Pravila ne določata, prav tako pa tudi ne prepovedujeta, 
da lahko delodajalec, ki sumi, da njegov delavec izrablja začasno
nezmožnost za delo, opravi kontrolo. 

Zato je odločitev o organiziranju in izvajanju kontrole v njegovi 
pristojnosti. To lahko opravi sam oziroma njegov delavec, lahko pa 
za to pooblasti organizacijo, ki opravlja tako dejavnost. Za delodajalca 
je za sprejem odločitve o nadzoru še bolj pomembno, da ve, kako se 
mora delavec v času odsotnosti z dela obnašati oziroma kako mora 
ravnati. Osebni zdravnik mora delodajalcu na njegovo zahtevo 
posredovati podatke o ravnanju delavca v tem času oziroma tista
navodila, ki jih je dal delavcu ne pa tudi medicinskih podatkov.

Vir: http://www.dashofer.si

Nadaljevanje s strani 7.

Ob izvajanju zakona se je namreč pojavilo nekaj področij, ki niso 
ustrezno urejena, predvsem v delu, ki ureja upravni postopek. Začela
veljati tudi novela zakona o preprečevanju omejevanja
Konkurence.

Poleg omenjenih zakonov za spodbujanje gospodarstva je začela 
veljati tudi novela zakona o preprečevanju omejevanja 
konkurence, ki naj bi omogočila lažje preoblikovanje republiškega 
urada za varstvo konkurence v agencijo za varstvo konkurence.
Začela je veljati tudi ureditev, na podlagi katere bo prišlo do združitve 
javne agencije za podjetništvo in tuje investicije, javne agencije za 
tehnologijo in Slovenske turistične organizacije, sklada za 
podjetništvo in za regionalni razvoj pa se bo združilo v nov sklad.
Z uveljavitvijo novele zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja 
na črno se slovenski pravni red usklajuje z evropsko zakonodajo in
zagotavlja zaščito oseb, ki delajo na črno. Z uveljavitvijo dopolnjenega 
zakona o rudarstvu pa se za do tri leta, a najdlje do konca leta 2013, 
podaljšujejo koncesije, ki so potekle s 1. januarjem 2011.

Vir: Moj spletni priročnik  32/12
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DAVKI

DAVČNI PAVŠAL: KOMU SE SPLAČA

Največ koristi za tiste, ki ponujajo intelektualne storitve in ki 
imajo nizke stroške
Ste manjši poslovni svetovalec, kreativec, skratka, ali prodajate svoje 
znanje, intelektualne storitve? Potem ste pravi kandidat za pavšalno 
obdavčitev, saj imate zelo malo dejanskih stroškov. Po drugi strani pa 
bo takšna obdavčitev redko koristila denimo malim proizvodnim, 
trgovskim podjetjem, frizerjem, avtomehanikom, prevoznikom z
lastnimi tovornjaki.

Izračuni kažejo, da bi morali mejo pavšalne obdavčitve postaviti na 
500 tisoč evrov letnih prihodkov ali pa vsaj dodati nekatere izjeme, 
denimo za manjše gostilničarje. Ob predlagani meji 50 tisoč evrov 
letnih prihodkov za vstop v pavšal in ob predlaganem uveljavljanju 60 
odstotkov normiranih stroškov (davčna osnova je torej 40 odstotkov 
prihodkov), bo namreč pavšalna obdavčitev zanimiva le za okoli tisoč 
malih podjetij in 5.200 samostojnih podjetnikov. Kaj se bo zgodilo, 
komu se bo odločitev za pavšalno obdavčitev splačala in komu ne, če
bo bodo predlogi ministrstva za finance tudi obveljali?

Komu pavšalna obdavčitev koristi
Največ koristi bodo imeli podjetja in podjetniki, ki ponujajo znanje, 
intelektualne storitve, denimo svetovalci, projektanti. Takšna 
obdavčitev je zanimiva za storitvena podjetja, ki imajo majhen obseg 
poslovanja in nimajo namena ali potenciala večje rasti. Tako tudi ne 
nabavljajo veliko osnovnih sredstev, nimajo stroškov za raziskave, 
razvoj, izobraževanje. Splošno pravilo pa je: korist bodo lahko imeli 
samostojni podjetniki in podjetja, katerih davčno priznani odhodki so
manjši od 60 odstotkov prihodkov.

Kdo bo imel zaradi pavšalne obdavčitve manj dela
Računovodski servisi bodo imeli nekaj manj dela, ker bo manj 
administracije. Pavšalni zavezanci bodo zato lahko zahtevali cenejše 
storitve. Ker bodo davki manj zapleteni, bo verjetno manj posla tudi za 
davčne svetovalce. Manj dela bodo imeli davčni inšpektorji, saj 
podjetniki in davčni svetovalci predvidevajo, da bo manj davčnih
pregledov oziroma bodo vsaj manj zapleteni.

Katera podjetja se ob pavšalni obdavčitvi 
splača deliti
Podjetja se splača deliti, če se vsaj v enem 
delu ukvarjate z res donosno dejavnostjo 
oziroma z dejavnostjo, ki ni povezana z 
visokimi stroški - denimo svetovanje. Seveda 
je pri kakršnikoli delitvi treba upoštevati, da 
bosta tudi po delitvi družbi morali kriti vsaka 
svoje stroške - tako družba, ki bo ostala v 
zdajšnjem sistemu (ugotavljanje dobička z 
dejanskimi stroški), ne bo mogla kriti 
stroškov za drugo družbo. Ob enakih 
prihodkih in stroških bi tako družbe lahko
dosegle nekoliko ugodnejšo davčno 
obravnavo.

Če predpostavimo, da je ob 30 tisoč evrih normiranih stroškov 
teoretično največji davčni prihranek 4.500 evrov (15 odstotkov 
normiranih stroškov) in da pri vsaki dejavnosti nastane najmanj 30 
odstotkov stroškov, lahko davčni prihranek ocenimo na največ 2.250 
evrov. Pri tem pa je treba upoštevati skrite stroške - denimo bančne
stroške, stroške preoblikovanja (ustanovitve nove družbe).

Komu se podjetja ne splača deliti
Podjetja se ne splača deliti trgovcem in podjetnikom, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo, saj so normirani stroški, ki jih ponujajo novele zakona o 
dohodnini in davku na dohodke pravnih oseb prenizki - zaradi sestave 
stroškov je ureditev zanimiva samo za intelektualne poklice oziroma 
za dejavnosti, pri katerih delo opravlja podjetnik sam ter nima
Zaposlenih in nima veliko stroškov materiala. Samostojni podjetniki 
pa dejavnosti tako ali tako ne morejo deliti, saj ne morejo biti večkratni
samostojni podjetniki. 

Ali bodo podjetja, ki se jim splača vstopiti v sistem pavšala, 
zaradi tega dodatno zniževala stroške, tudi dela, saj ta na 
njihovo obdavčitev ne bodo več vplivala?
To je možno. Podjetniki in podjetja bodo iskali manj lukenj za to, da bi 
račune za zasebno porabo - tudi avtomobile, reprezentanco - vrivali
med poslovne stroške. Poleg tega bi lahko podjetja zniževala stroške 
dela direktorjev. Za poslovodjo (denimo, da je to lastnik) mora sicer 
podjetje plačevati prispevke, od zaslužka pa poslovodja tudi 
dohodnino. A zaslužki so lahko zelo majhni. Lastnik lahko dobi denar 
iz podjetja po različnih poteh, denimo prek izplačila dobička (izplačilo 
je enako kot pri dividendah: najprej je obdavčen dobiček, iz tega se 
izplačajo dividende, ki so obdavčene 20-odstotno). Lahko pa ima s 
podjetjem sklenjeno tudi avtorsko ali podjemno pogodbo za različna 
dela, od katere mora tudi plačevati davke in prispevke.
Sicer pa je vsak primer poseben. Dobro proučite, katera obdavčitev 
vam pri izplačevanju denarja najbolj ustreza, preverite, kaj je sploh 
mogoče (lastnik enoosebne družbe ima lahko kot direktor sklenjeno le 
pogodbo o poslovodenju, in ne o zaposlitvi). Predvsem pa pazite, da 
vse izpeljete po davčnih predpisih, ne pa da s seboj sklepate nekakšne 
fiktivne pogodbe samo zato, da bi se izognili obdavčevanju.

Vir: Moj spletni priročnik 

IZDATKI ZA HRANO, PIJAČO, HOTELSKO 
NASTANITEV Z VIDIKA ODBITKA DDV

Kadar davčni zavezanec slušateljem oziroma naročniku zraven 
osnovne storitve izobraževanja opravi tudi dobavo hrane, pijače 
oziroma nastanitve, ima pravico do odbitka DDV pri nabavi te hrane, 
pijače in nastanitve.

Obseg pravice do odbitka DDV je urejen v 63. členu Zakona o davku na 
dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11, 
78/11 in 38/12). Tako ima davčni zavezanec pravico, da od DDV, ki ga 
je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri 
nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil 
oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij in
nekaterih oproščenih transakcij. Na podlagi te določbe davčni 
zavezanec ne sme odbiti DDV, med drugim od stroškov reprezentance 
(pri čemer se kot stroški reprezentance štejejo zgolj stroški pogostitve 
in zabave ob poslovnih in družabnih stikih) in stroškov prehrane 
(vključno s pijačo) ter stroškov nastanitve, razen stroškov, ki so 
davčnemu zavezancu nastali pri teh dobavah v okviru opravljanja
njegove dejavnosti. 

Vprašanje se nanaša na primer, ko davčni zavezanec, ki je ponudnik 
storitev izobraževanja organizira seminar in v okviru tega seminarja 
slušateljem zagotovi hrano in pijačo, tujim gostom pa tudi hotelsko 
nastanitev. Zavezanec stroškov hrane, pijače in nastanitve na računu ne 
zaračuna posebej, saj šteje, da je opravil enovito dobavo. V drugem 
primeru organizator izobraževanja vse stroške, ki jih ima s celotno 
organizacijo določenega projekta, med njimi so tudi hrana, pijača in 
nastanitev, zaračuna naprej svojemu naročniku in ne posameznim 
slušateljem. Iz določbe c) točke 66. člena ZDDV-1 izhaja, da lahko 
davčni zavezanec odbije DDV od tistih stroškov prehrane, pijače in 
nastanitve, ki so davčnemu zavezancu nastali pri teh dobavah v okviru 
opravljanja njegove dejavnosti. Davčni zavezanec ima pravico do 
odbitka DDV od hrane, pijače in nastanitve v primeru, če ti stroški 
nastanejo pri njegovi dobavi hrane, pijače in nastanitve. Za odbitek 
DDV ni dovolj, da se strošek hrane, pijače in nastanitve vključi v 
kalkulacijo cene neke dobave blaga ali storitev, temveč mora biti 
opravljena dobava hrane, pijače ali nastanitve. Davčni zavezanec si 
tako sme odbiti DDV, če prehrano, pijačo ali nastanitev zaračuna v 
okviru svojih storitev, kot na primer gostinskih, hotelskih storitev. 
Glede na to, da davčni zavezanec v obeh opisanih primerih slušateljem 
oziroma naročniku zraven osnovne storitve opravi tudi dobavo hrane, 
pijače oziroma nastanitve, ima pravico do odbitka DDV pri nabavi te
hrane, pijače in nastanitve.

Vir: http://www.durs.si
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PODJETNIŠTVO/KMETIJSTVO

RAZPIS ZA IZBOLJŠANJE KMETIJSKE 
INFRASTRUKTURE

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da je v 
Uradnem listu RS, dne 17. 8. 2012, objavilo nov javni razpis za ukrep 
125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem 
oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije 
oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih 
območjih. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 
5.500.000 evrov. Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v
uradnem listu, do vključno 14. 9. 2012 do 24. ure.

ŠEST MILIJARD EVROV NEPOVRATNIH 
SREDSTEV

Evropska komisija je v juliju letos, v sklopu 7. okvirnega programa 
za raziskave in razvoj, razpisala za šest milijard evrov nepovratnih 
sredstev, za katera podjetja, raziskovalne institucije in druge 
pravne osebe kandidirajo preko objavljenih razpisov.

 je program Evropske skupnosti za 
raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti. To je glavno 
orodje Evropske unije za financiranje raziskav v Evropi, program pa
traja od leta 2007 do 2013.

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

obravnavanje glavnih raziskovalnih tem
2. ČLOVEŠKI VIRI (ang. People): Si želite znanstveno 

poklicno pot v Evropi ?
3. ZAMISLI (ang. Ideas): Naj pametne zamisli delajo za 

Evropo !
4. ZMOGLJIVOSTI (ang. Capacities): Gradnja gospodarstva 

znanja
5. EURATOM: Zagotavljanje jutrišnjih potreb po energiji

Podrobnejši podatki o posameznih razpisih so na voljo v spodnjem 
seznamu, preko katerega lahko dostopate do konkretnih informacij po
posameznih razpisih. Objavljenih je 49 razpisov.

Vir: Japti

Sedmi okvirni program (7. OP)

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

Zakonsko osnovo za dopolnilne dejavnosti daje Zakon o kmetijstvu Ur. 
l. RS 45/08 v 99. členu, ki določa pogoje za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, v 100. členu, ki določa kdo je lahko nosilec 
dopolnilne dejavnosti in v 101. členu, ki določa kako je z dovoljenjem
za opravljanjem dopolnilne dejavnosti.

Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, njihove značilnosti, obseg in pogoje je podrobneje predpisala 
vlada v Uredbi vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (Ur. List RS št. 61/05).

Vrste dopolnilnih dejavnosti:
1. predelava, obdelava in dodelava kmetijskih pridelkov in 

gozdnih sortimentov, 
2. prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij, 
3. turizem na kmetiji: gostinska in negostinska dejavnost 
4. dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji 

(npr. oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami 
in skriljem, peka v kmečki krušni peči, etnološke zbirke in 
etnološka dejavnost) 

5. pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov 
6. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter opremo, 

orodji in živalmi ter oddaja le–teh v najem (ne velja za 
storitve strojnih krožkov) 

7. izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, 
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, 

8. zbiranje in kompostiranje organskih snovi, 
9. ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib, 
10. aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega 

cvetja in drugih okrasnih rastlin 

Dohodek iz dopolnilne dejavnosti 
Dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na polnoletnega družinskega člana 
ne sme presegati 1,5 povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem 
letu, na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo pa 3
povprečnih plač na zaposlenega v RS.

Fizični obseg
Uredba tudi določa možen maksimalen obseg dejavnosti za posamezne
vrste dopolnilnih dejavnosti

Velikost kmetije 
Kmetija mora imeti v lasti najmanj 1ha ali v zakupu najmanj 5 ha 
primerljivih površin, razen v primeru predelave medu in čebeljih
 Izdelkov.

Posebni pogoj
Uredba določa za posamezne dejavnosti tudi posebne pogoje npr. 
glede   zahtevanih lastnih surovin oz. o možnosti dokupa.
Podrobnejše pogoje za opravljanje turistične dejavnost na kmetiji 
urejajo predpisi s področja gostinstva (Zakon o gostinstvu (Ur. list RS
1/95, 4/2006, 93/2007)). Poleg uredbe, ki jo je sprejela vlada, je 
potrebno upoštevati tudi druge podzakonske predpise, (npr. 
veterinarske, sanitarno-zdravstvene predpise itn.) ki so specifični za
posamezno dejavnost.

Možnosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti 
Na kmetiji lahko opravljajo več dejavnosti hkrati. Za isto dejavnost le 
en nosilec na kmetiji, razen za storitve. Sezonska dela, ki se opravljajo 
manj kot 6 mesecev na leto, se jih lahko registrirana le za čas trajanja
Dopolnilna dejavnost se lahko registrira ob začetku vlaganj na MKGP. 
Pravilnik o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. list RS št. 
79/2005). Opravlja pa se lahko šele ob izpolnjevanju vseh pogojev za 
registracijo in ob priglasitvi na Upravni enoti (Pravilnik o vsebini vloge 
za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
(Ur. list RS, št. 71/2001, 88/2001, 83/2005).

Vir: Kmetijsko Gospodarska Zbornica Slovenije

POMOČ NA KMETIJAH

V sklopu projekta Socialno podjetništvo - nove priložnosti 
zaposlovanja in trajnostni razvoj podeželja Istre« (LAS Istra), bo 
Zavod Eko-Humanitatis razvil pilotno delovno mesto »Pomoč na 
kmetijah«, v okviru katerega bodo kmetijam nudili praktično pomoč 
pri pridelavi in predelavi zelenjave, sadja, zelišč ter drugih kultur in 
drugih lažjih kmečkih opravil. Pomoč je namenjena pridelovalcem oz. 
lastnikom kmetij, katerih sedež kmetije je na območju LAS Istre in
izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
�kmetija je vključena v nadzorovano ekološko pridelavo in/ali 
predelavo,
�lastnik kmetije je starejši od 65 let,
�lastnica kmetije je ženska oz. kmetijo vodi ženska in
�lastnik oz. člani kmetije se uvrščajo v kategorijo socialno 
ogroženih.

Pridelovalci oz. lastniki kmetij, ki si želite 
sodelovati oz. potrebujete delovno pomoč in 
izpolnjujete vsaj enega od zgoraj navedenih 
kriterijev, dobite več informacij o izvajanju
aktivnosti na št. 041 376 561 ali 
ekohumanitatis@gmail.com.
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INFORMACIJE

DEJAVNOSTI, KI SE OPRAVLJAJO V 
STANOVANJU

Primarna funkcija stanovanja je bivanje. Zaželeno bi bilo, da ima 
vsako gospodinjstvo svojo stanovanjsko enoto, vendar je še vedno 
veliko primerov, ko skupaj živi več generacij. Prav tako je zaželeno, da 
bi imel vsak stanovalec svojo sobo (možnost individualnosti) in poleg 
tega skupni bivalni prostor, vendar v večini primerov tudi temu ni tako. 
Ne le spalnice staršev, tudi otroške sobe so praviloma dvoposteljne in v 
mnogih primerih se dnevna soba ponoči spremeni v spalnico.

Kljub takšni zasedenosti stanovanj se mnoga stanovanja uporabljajo 
tudi za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja. Opredelili se bomo le 
na primere, ko stanovanje ohrani svojo primarno funkcijo bivanja in 
eden ali več članov gospodinjstva v delu stanovanja opravlja svojo
osnovno ali dopolnilno dejavnost.

Dejstvo je, da večina ljudi v stanovanju opravlja tudi nekatere 
dejavnosti poleg širše pojmovanih gospodinjskih del (npr. šivanje in 
pletenje za lastne potrebe) ter opravljanje nekaterih intelektualnih 
opravil (npr. pisanje člankov, učitelji popravljajo naloge in izpite) ter 
ljubiteljsko izdelovanje umetniških izdelkov. Vse to sodi v sklop 
bivanja, zato za tovrstne dejavnosti ni potrebno nikakršno dovoljenje.

Drugi sklop pa predstavljajo tiste dejavnosti, ki pomenijo tudi vir 
zaslužka. Takšne dejavnosti se praviloma dogajajo v določenem delu 
stanovanja, vendar je pomembno, da s tem ne onemogočajo primarne
bivanjske funkcije stanovanja. Deliti jih je možno na:

· sedež podjetja ali društva, ki ni vezan na obiske strank; 
· opravljanje storitev (npr. računovodske storitve) ali 

izdelovanje predmetov (npr. šivanje oblačil), ki ni moteče 
(zaradi hrupa in drugi emisij ter obiskovalcev) do drugih 
stanovalcev; umetniško ustvarjanje, ki se deli v osnovi na 
dva dela: vizualne umetnosti, ki praviloma niso moteče 
(razen problemov npr. z odpadnimi barvami, topili) in 
glasbene umetnosti, ki so zaradi glasnosti lahko moteče in 
zato nesprejemljive za večstanovanjske objekte. 

Vir: Verlag Dashöfer

MANJŠI DAVEK Z GARANCIJAMI

Podjetniki ali podjetja, ki opravljajo dejavnosti kot so npr. prodaja 
strojev ali gradbena dela (ter še mnoge druge dejavnosti), se velikokrat 
po pogodbi s kupcem ali investitorjem zavežejo, da bodo morebitne 
napake, ugotovljene po prodaji oz. predaji, odpravljene v nekem roku
Na stroške prodajalca/izvajalca – to je dana garancija.

Primer: Podjetje je prodalo strojno opremo v višini 50.000Ä 
(+DDV20%); od tega je 10% namenjenih pokrivanju stroškov popravil 
v  2- le tnem garanci jskem roku (dogovor  s  kupcem).
V letu prodaje se prikažejo prihodki v celoti, na drugi strani pa 
oblikovane rezervacije v višini 5.000Ä. Skladno z določili Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb (20. člen) so tako oblikovane 
rezervacije davčno priznan odhodek (strošek) v višini 50%, torej 
znižujejo davčno osnovo za davek (od dobička), v tem primeru za
2.500Ä.

V kolikor v dveh letih do popravil ni prišlo, mora podjetje odpraviti 
kreirane rezervacije, poveča prihodke ter hkrati tudi poveča davčno 
osnovo za znesek, ki smo ga uveljavili ob oblikovanju (2.500Ä). V 
primeru, ko se v dveh letih porabi oblikovana rezervacija, se v letu 
porabe zniža davčna osnova še za preostalih 50%, to je v tem primeru 
še za 2.500Ä.

Vir: Moj spletni priročnik 34/12

VREDNOTENJE PATENTOV KOT DELA 
PREMOŽENJA PODJETJA 

Evropska patentna akademija in Urad za intelektualno lastnino 
organizirata mednarodni seminar Vrednotenje patentov kot dela 
premoženja podjetja, ki se bo izvajal konec meseca septembra.
Rok za prijavo samo do 5. septembra 2012!

Intelektualna lastnina in druga s tehnologijo povezana nematerialna 
sredstva predstavljajo po nekaterih ocenah tudi do 80 % vrednosti 
posameznega podjetja. Patenti in ostale pravice intelektualne lastnine 
niso le pravni inštrument, temveč pravo poslovno orodje.Od 26. do 28. 
septembra 2012 organizira Evropska patentna akademija v 
sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino mednarodni 
seminar Patent Valuation: How to answer questions on patent 
valuation as part of company assets (Vrednotenje patentov kot dela
premoženja podjetja).

Seminar bo potekal v prostorih urada (Kotnikova 6, Ljubljana - 
predavalnica v 4. nadstropju) in v angleškem jeziku.
Na seminarju bodo predstavljene praktične metode in pristopi
vrednotenja patentov. 

Program seminarja:

1. Izzivi vrednotenja intelektualne lastnine v obdobju 
ekonomije znanja

2. Vrednotenje patentov z vidika prihodkov
3. Kontekst in model vrednotenja patentov
4. Računovodstvo in nadzor nad patenti in trgi za tehnologijo 

in patente: vrednotenje, metode in praktična uporaba pri 
prevzemih in združitvah

5. Predstavitev in praktična uporaba programa IPScore ter 
primerov iz prakse

Podrobnosti o dogodku in elektronski prijavni obrazec 
, za več informacij pišite na

Rok za prijavo: 5. september 2012. Število mest je omejeno.

na spletu 
Evropske patentne akademije (OC03-2012)
academy@epo.org.

SPREMEMBA VELJAVNOSTI 
OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

Imetnike okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje druge naprave 
ali obrata, izdanega na podlagi 82. oz. 86. člena Zakona o varstvu 
okolja obveščamo, da lahko skladno z določbo prvega odstavka 7. 
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja 
(ZVO-1E), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/12, najpozneje 
tri mesece pred iztekom veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja,
vložijo zahtevo za spremembo veljavnosti dovoljenja.

Povezane strani

· Hrup - obrazec za spremembo veljavnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja 

· Odpadki - obrazec za spremembo veljavnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja 

· Seveso - obrazec za spremembo veljavnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja 

· Vode - obrazec za spremembo veljavnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja 

· Zrak - obrazec za spremembo veljavnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja 

Vir: www.gov.arso.si
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SODELOVANJE S PODJETJI V PODONAVSKI 
REGIJI

JAPTI je do danes prejel 20 prototipov podjetij iz Podonavske 
regije, ki iščejo partnerje za sodelovanje v različnih IT projektih. 
Podjetja bodo svoje prototipe predstavila na 

 kot izvajanje Podonavske strategije, ki
jo je leta 2010 sprejela Evropska komisija.

Konferenca, predstavitve prototipov in bilateralni poslovni razgovori 
bodo 24. in 25. septembra 2012 v Grand Hotelu Union v Ljubljani. 
Dogodek organizira Medobčinska pobuda v Sloveniji za čezmejno 
elektronsko sodelovanje v Podonavski regiji in ALADIN v
soorganizaciji z JAPTI. 

JAPTI vabi vsa podjetja, ki jih sodelovanje pri posameznem prototipu 
zanima oziroma se želijo udeležiti individualnih razgovorov z nosilci 
prototipov in drugih prijavljenih podjetij, naj do 31.8.2012 izpolnijo

Vir: www.japti.si

2. konferenci 
Podonavske e-regije z naslovom Čezmejne elektronske rešitve in 
storitve – razvoj prototipov

elektronsko prijavnico

45. MEDNARODNI OBRTNI SEJEM V CELJU 
(MOS)

Na 45. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju (MOS) bo Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije (OZS) tudi letos nastopila v delu 
dvorane L1, ki je namenjena predstavitvi delovanja obrtno-
podjetniškega zborničnega sistema Slovenije skupaj s strokovnimi 
sekcijami pri OZS in člani, strokovnimi službami OZS in 
območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ) in člani ter 
domačimi in tujimi partnerji OZS. Strokovna sekcija za domačo in 
umetnostno obrt s člani se bodo predstavili v že tradicionalni »Hiši 
obrti« pred dvorano A in prodajnimi stojnicami v dvorani A. Osrednje 
dogajanje bo potekalo na tako imenovani »Poslovni aveniji«, kjer 
bomo predstavili spletni in mobilni katalog izdelkov in storitev članovž
OZS Moj obrtnik.
 
Mednarodno poslovno srečanje
OZS bo v okviru projekta Evropska podjetniška mreža organizirala 
tradicionalno mednarodno poslovno srečanje z obrtniki in podjetniki iz 
držav Evropske unije in JV Evrope, ki bo v četrtek, 13. 09. 2012 od 
10.00 do 16.00 ure v Modri dvorani v poslovni stavbi Celjskega 
sejmišča. Dogodek je namenjen malim in srednje velikim podjetjem s 
področja obnovljivih virov energije, gradbeništva, kovinarstva, lesne
in elektro dejavnosti ter plastike. 

Obsejemski program
OZS je sooorganizator okrogle mize "Predstavitev prostih industrijskih 
con Srbije", ki bo v četrtek, 13. 09. 2012 od 14.00 do 17.00 ure v Mali 
kongresni dvorani v poslovni stavbi Celjskega sejmišča. Dogodek je 
namenjen malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo poslovati v 
Srbiji. OZS v sodelovanju s Ministrstvom za zunanje zadeve in 
Veleposlaništvom republike Ekvador organizira poslovno konferenco 
»Predstavitev ekvadorskega gospodarstva in možnosti za 
sodelovanje«, ki bo včetrtek, 13. 09. 2012 od 16.30 do 19.00 ure v 
Sejni soba Celjaka v poslovni stavbi Celjskega sejmišča. Dogodek je 
namenjen podjetjem iz področja energetike (obnovljivi viri energije), 
živilske industrije, turizma in trgovine z rezanim cvetjem. OZS bo v 
okviru projekta Evropska podjetniška mreža organizirala tudi 
konferenco na temo “Programi EU in konkretne izkušnje podjetij”, 
ki bo v petek, 14. 09. 2012 od 10.00 do 13.00 ure v Mali kongresni 
dvorani v poslovni stavbi Celjskega sejmišča. Dogodek je namenjen 
malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo črpati Evropska sredstva. 
Predstavljene bodo tudi konkretne izkušnje slovenskih podjetij, ki
sodelujejo v Evropskih programih. 

OZS bo v okviru projekta iCON organizirala seminar "Kako 
učinkovito poslovati v Italiji in Avstriji?", ki bo v ponedeljek, 17. 09. 
2012 od 10.00 do 13.00 ure v Modri dvorani v poslovni stavbi 
Celjskega sejmišča. Dogodek je namenjen malim in srednje velikim 
podjetjem, ki želijo širiti svoje poslovanje ali začeti poslovati v Italiji in 
Avstriji ter zavarovati svoj posel. Udeležba na dogodkih je brezplačna, 
vendar vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite na e-naslov: 
edina.zejnic@ozs.si. Vsi prijavljeni na dogodke prejmejo po dogodku 
tudi brezplačno vstopnico za ogled sejma MOS 2012.
Priznanja za kakovost na sejmu predstavljenih proizvodov in storitev
OZS bo v sodelovanju s Celjskim sejmom in Mestno Občino Celje 
najuspešnejšim razstavljavcem podelila zlati, srebrni in bronasti ceh.

Podelitev priznanj bo potekala v petek, 14. 09. 2012 od 17.30 ure dalje
na prireditvenem odru v atriju Celjskega sejmišča. 

Več informacij o sejmu si lahko preberete tudi na spletni strani 

ODPRTE RAZVOJNE IN POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI NA PODROČJU PROMETA

Če želite preveriti katere so najbolj aktualne razvojne teme danes, 
ne samo v Sloveniji temveč tudi v Evropi, na področju prometa in z 
njimi povezanimi dejavnostmi se udeležite brezplačne delavnice 
SEETRANS 2012. Sodelovanje zainteresiranih podjetij je
zaželeno.

Mreža nacionalnih kontaktnih točk 7. okvirnega programa (OP) 
za področje transporta (ETNA), Ministrstvo RS za infrastrukturo in 
prostor ter Center za ekonomijo transporta (Univerza v Mariboru) 
pripravlja v sodelovanju s Konzorcijem za usklajevanje raziskovalnih 
politik na območju Zahodnega Balkana (WBC-INCO.NET) 
mednarodno delavnico za pripravo projektov 7.OP »SEETRANS 
2012«, Transport Research Opportunities for South East Europe in the
EU, ki bo 24. in 25. septembra v Ljubljani. 

Cilj “SEE-TRANS 2012” je povezati razvojno-raziskovalne 
organizacije, predstavnike gospodarstva in politike iz Slovenije, 
Jugovzhodne Evrope in drugih držav EU z namenom, da predstavijo 
rezultate dosedanjih raziskav (7.OP), svoje raziskovalne kompetence,
Načrte in potrebe.

Sodelovanje na projektu predstavlja enega izmed trdnih temeljev za 
pospešen razvoj lastnega znanja ter njegovo učinkovitejšo rabo pri 
razvoju slovenskih prometnih sistemov, za okrepitev prisotnosti 
slovenske stroke v evropskih raziskovalnih mrežah in projektih s 
področja prometa. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi mikro, mala in 
srednje velika podjetja, ki so dejavna na tem področju, za sodelovanje 
pri oblikovanju inovativnih rešitev ter njihov prenos na območje širše 
regije. S tem projekt neposredno odgovarja na evropske izzive za 
prihodnost, hkrati pa podpira ključne potrebe domačih deležnikov v
prometu.

Sodelovanje na delavnici je brezplačno. V skladu z raziskovalnimi 
interesi in cilji bodo delovne skupine izoblikovale projektne predloge
Za kandidiranje na razpisih 7.OP. 

Več informacij in možnost prijave: .www.transslo-plus.si
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DOBRO JE VEDETI

DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Ukrepi za uravnoteženje javnih financ so posegli tudi na področje kritja 
stroškov zdravstvenih storitev. Del bremena, ki ga je do sedaj nosil 
Zavod za zdravstveno zavarovanje, je bil prenesen na dopolnilno 
zavarovanje oziroma na posameznike, ki niso zavarovani za doplačila. 
Potrošniki bodo te spremembe občutili v svoji denarnici, saj bodo 
morali potem, ko se bodo premije za dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje podražile, plačati na letni ravni skoraj 50 evrov več. Zaradi 
podražitev dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 
(DPZZ) vedno več potrošnikov razmišlja o tem, da bi zavarovanje 
odpovedali. Pred to odločitvijo pa je dobro vedeti, kaj to pomeni.

V Sloveniji imajo osebe, ki imajo sklenjeno obvezno zdravstveno 
zavarovanje, pravico do nekaterih zdravstvenih storitev v javni 
zdravstveni mreži (v javnih zavodih in pri zasebnikih s koncesijo), ki so 
določene v zakonu. Nekatere storitve krije obvezno zdravstveno 
zavarovanje v celoti (npr. nujne reševalne prevoze, zdravljenje 
poškodb na delu ali poklicnih bolezni), druge pa zgolj v višini 10 % 
cene (npr. zobno protetiko za odrasle, očala za odrasle, reševalne 
prevoze, ki niso nujni). Razliko do polne cene zdravstvene storitve 
mora plačati potrošnik, če pa sklene DPZZ, so doplačila breme tega
Zavarovanja.

Ste brez dopolnilnega zavarovanja?
Zdravstvene storitve, ki so sicer pravica iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, pa jih ZZZS ne plača v celoti, morate v času, ko nimate 
sklenjenega DPZZ, doplačevati iz lastnega žepa.

Zavarovalnico, pri kateri imate sklenjeno dodatno zdravstveno 
zavarovanje, lahko zamenjate po poteku enega leta od začetka 
veljavnosti zavarovanja s trimesečnim odpovednim rokom.

Nameravate dopolnilno zavarovanje prekiniti in se zavarovati na
Novo? 
Ste morda zaradi zadnjih podražitev premij DPZZ med tistimi, ki 
razmišljajo, da bi se temu zavarovanju preprosto odrekli? Ste še mladi, 
zdravi in menite, da s tem ne tvegate ravno veliko? Čez nekaj let, morda 
čez desetletje, pa boste spet sklenili DPZZ. Nekateri v preteklosti 
dopolnilnega zavarovanja niso sklenili iz različnih vzrokov, 
predvidevamo, da je najpogostejši med njimi finančne narave. Pri 
nekaterih pa postaja z leti tveganje, da bodo morali zaradi zdravstvenih 
težav doplačevati za zdravstvene storitve, vedno večje, zato zdaj
razmišljajo o sklenitvi DPZZ.

Ene in druge opozarjamo na nekatere posledice, ki so povezane z 
obdobjem (meseci, leta), ko niso dopolnilno zavarovani. Vedeti 
morate, da se čas, ko v preteklosti niste bili dopolnilno zavarovani,
sešteva, torej se upoštevajo vsi meseci (ali leta).

Do enega meseca = brez posledic. Če ste dopolnilno zavarovanje 
prekinili za čas do enega meseca (torej sklenete novo zavarovanje v 
roku enega meseca, odkar ste brez zavarovanja), vas ne bodo doletele
nobene posledice.

Do enega leta = čakalna doba. Če niste bili dopolnilno zavarovani 
skupaj manj kot leto dni, boste morali po ponovni sklenitvi zavarovanja 
še tri mesece zgolj plačevati premijo, pravic iz DPZZ pa v tem obdobju 
ne boste deležni. Torej boste morali tri mesece (tako kot pred 
sklenitvijo zavarovanja) doplačevati za zdravstvene storitve sami (t. I.
čakalna doba).

Nad enim letom = čakalna doba in pribitek na premijo. Če pa boste 
prekinili zavarovanje in ga nato ponovno sklenili po več kot letu dni 
skupne dobe nezavarovanosti, vas bo prav tako doletela trimesečna 
čakalna doba, poleg tega pa boste plačevali tudi višjo premijo.
Za vsako polno leto, ko niste bili zavarovani, bo premija višja za 3 %,
največ pa za 80 odstotkov (t. i. pribitek na premijo).

Vir:  Zveza potrošnikov - VIP 7/8 2012

HITRI PREVENTIVNI PREGLED – HPP  ZA 
USPEŠNEJŠO   ZDRAVSTVENO PREVENTIVO

Eno izmed ključnih področij delovanja Društva Zdrav podjetnik je tudi  
skrb za »zdravstveno preventivo« svojih članov kot tudi vse ostale , 
predvsem delovno aktivne populacije. Tako pričenjamo, v sodelovanju 
z Zdravstvenim zavodom Kopilović, s projektom HITRI 
PREVENTIVNI PREGLEDI (krajše: HPP),  s katerim želimo  
dodatno  ponuditi  zainteresiranim  osnovni zdravstveni pregled  
oziroma  preventivno ugotoviti morebitne zdravstvene težave.
 
Storitev HPP vključuje:  ocena vrednosti krvnega sladkorja, 
holesterola , meritve krvnega tlaka ter oceno koronarne ogroženosti.  
Analiza pokazateljev  ter pogovor z zdravnikom.   Pregled traja cca 15
minut.

Hitre preventivne preglede izvajamo v ponedeljek, torek, sreda, petek 
dopoldan ter v četrtkih popoldan  v prostorih Zdravstvenega zavoda 
Kopilović, Ljubljanska 6a v Kopru.  Cena  storitve: 18 Ä
Poleg osnovnega HPP pregleda lahko dodatno  opravite še EKG 
pregled , malo spirometrijo (preiskava pljučne funkcije) ter dve novi 
zdravstveni preiskavi:  ugotavljanje vzrokov vrtoglavice oz. 
problemov z ravnotežjem  ter ugotovitev očesnega vidnega polja oz.
kako in koliko vidimo-perimetrija.

Več na spletni strani: www.zdrav-podjetnik.net
Informacije in naročanje: tel. 041 836 011, 
e-pošta: 

Koper, avgust 2012 

Društvo Zdrav podjetnik                        Zdravstveni zavod Kopilović

zdravp@gmail.com

PRIJAVE DELAVCEV KRAŠKEGA ZIDARJA

Predstavniki Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Koper (OS 
Koper) so se danes udeležili vročanja odpovedi pogodb o zaposlitvi 
delavcem Kraškega zidarja, d. d., v stečaju, ter jih seznanili s 
postopkom prijave pri Zavodu RS za zaposlavanje (Zavod). Že v tem 
tednu bodo zanje organizirali informativno-motivacijske seminarje, na 
katerih jih bodo seznanili s pravicami, ki jim pripadajo po prenehanju 
delovnega razmerja, in s termini prijave pri Zavodu, jim poleg tega 
izročili vloge za uveljavljanje denarnega nadomestila ter jim 
predstavili aktualna prosta delovna mesta s področja gradbeništva. 
Prav tako bodo delavce že pred nastankom njihove brezposelnosti
povezali z delodajalci s področja gradbeništva. 

Prijava delavcev pri Zavodu, oddaja vlog za uveljavljanje pravice do 
denarnega nadomestila ter zahtevkov za uveljavljanje pravic iz 
Jamstvenega in preživninskega sklada bodo potekali od 5. septembra 
2012 naprej. Svetovalci zaposlitve bodo z delavci pripravili 
zaposlitvene načrte, v katerih bodo opredelili nadaljnje aktivnosti 
iskanja zaposlitve in morebitnega dodatnega izobraževanja oz.
usposabljanja, s katerim si bodo delavci povečali zaposlitvene 
možnosti.

Možnosti zaposlovanja v gradbeništvu
Delodajalci s področja gradbeništva so letos (od januarja do konca 
julija) prijavili 22.465 prostih delovnih mest, kar je 8,9 % več kot v 
enakem obdobju lani. Na območju OS Koper so delodajalci prijavili 
1.230 prostih delovnih mest s področja gradbeništva, na območju OS
Nova Gorica 559, na območju OS Ljubljana pa 6.529

Vir: www.ess.gov.si

mailto:zdravp@gmail.com


14 PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE

PODJETNIŠTVO

POSLOVNA IDEJA: IZPOSOJA ŠOTOROV

Začetni stroški: od 1500 do 8000 evrov
Potrebna oprema: telefon, internet, šotori, prevozno sredstvo, 
orodje za postavitev šotorov …
Oglaševanje: od ust do ust, letaki, vizitke, oglasi v časopisih …
Konkurenca: da
Čas delovanja: vse leto 

Trg
Izposoja šotorov za zabavo je odlična priložnost za tiste, ki iščete 
dokaj enostavno pot do dodatnega zaslužka. Samo pomislite na ljudi, 
podjetja, organizacije, društva, klube in zavode, ki si pogosto 
izposojajo šotore za različne priložnosti na prostem. Ko gre za 
poroko, koncert, kulinarično pogostitev, predstavitev ali kaj 
podobnega, so šotori več kot odlična rešitev za brezskrbno izpeljavo
kakršnegakoli dogodka. 

Dejstva
Ponudba naj zajema ne le prireditvene šotore, temveč tudi poročne in 
skladiščne, takšne za zabavo, pagode … Nakup velikih šotorov je 
dokaj velik zalogaj, toda znajti se je treba po svoje. Z nekaj iskanja 
lahko nabavite rabljene šotore, ki so še dobro ohranjeni, ampak zanje 
boste odšteli precej manj denarja kot za nove. Če morda zahtevajo 
nekaj drobnih popravkov, njihovo nakupno ceno še znižajte in tako 
prihranite nekaj evrov. Zavedajte se, da je potrebno precej časa, da 
postavite velik šotor in zato temu prilagodite tudi ceno. S 
prireditvenimi šotori pomagajte strankam, da organizirajo 
nepozaben romantičen, zabaven ali izobraževalni dogodek. 
Prepričajte jih, da ni nič lepšega od druženja v idili narave, ob tem pa 
ne misliti na to, ali se na nebu zgrinjajo temni oblaki. Vaš cilj naj bo 
utrditi prepoznavnost in povečati ugled vašega podjetja in s 
kakovostjo, prilagodljivostjo ter profesionalnim pristopom ohranjati
stare in pridobivati vedno nove stranke.

Nasvet
Pripravite pestro ponudbo in jo oplemenitite z dodatno opremo, kot 
so stoli, banketne in barske mize, prti, prevleke za stole, talne 
garniture, notranje dekorativne zavese, prezračevanje, osvetlitev, za 
zimski čas imejte pripravljene še generatorje toplega zraka … Prav 
tako sčasoma kupite in oddajajte šotore, ki se razlikujejo po širini, 
dolžini in višini, da boste lahko zadovoljili še tako zahtevno stranko. 
Nikar ne pozabite na oglaševanje, saj vas morajo ljudje najprej 
spoznati. Predlagajte jim akcijske cene oziroma popuste, če bodo z 
vami sodelovali večkrat v letu, stalnim strankam ponudite 
brezplačno okrasitev prostora, skratka, zvestobo redno nagrajujte.

ZAPOSLOVANJE PREJEMNIKOV DENARNE
SOCIALNE POMOČI

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo, na katerem 
delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki 
prejemajo denarno socialno pomoč pri centrih za socialno delo.

Javno povabilo se izvaja v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja 
prejemnikov denarne socialne pomoči, za obdobje 2012–2013 je na 
voljo 2 milijona EUR iz proračuna RS. Predvideni cilj povabila je 440 
subvencioniranih zaposlitev brezposelnih prejemnikov denarne 
socialne pomoči. Na javnem povabilu lahko delodajalci pridobijo 
subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno 
pomoč pri centru za socialno delo in so zadnjih 6 mesecev neprekinjeno 
prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu ali starejši od 50 let ali nižje 
izobraženi (to pomeni, da imajo končano ali nedokončano osnovno
šolo). 

NAJ RAČUNOVODSKI SERVIS 2012

Že peto leto zapored v Zbornici računovodskih servisov organiziramo 
izbor za najboljši računovodski servis, na katerem lahko sodelujete le 
člani naše zbornice. To je eden izmed dogodkov, s katerim želimo v 
širši poslovni javnosti širiti zavedanje o pomenu kakovostnega
računovodskega servisa.

Katere prednosti prinaša prijava na izbor?

" Promocija vašega računovodskega servisa 
Sodelovanje na izboru zagotovo pomeni dokaz kakovosti storitev in 
tudi promocijo med sedanjimi in bodočimi naročniki vaših storitev. 
Skupaj z območnimi in samostojnimi regionalnimi zbornicami bomo 
organizirali regionalne novinarske konference, na katerih bomo
predstavili računovodske servise, prijavljene na izbor.

" Graditev ugleda dejavnosti 
V komisiji za izbor bodo sodelovali ugledni strokovnjaki in
predstavnik Združenja Manager.
" Medijska prisotnost
Poskrbeli bomo za ustrezno obveščenost medijev o izboru Naj
računovodski servis.
" Prijavljen računovodski servis prejme eno brezplačno 
kotizacijo za strokovni seminar v organizaciji ZRS. 

Kako se lahko prijavite?

Prijavite se lahko v tri kategorije glede na velikost računovodskega
servisa:
1. kategorija: mali računovodski servisi
2. kategorija: srednji računovodski servisi
3. kategorija: veliki računovodski servisi

Prijave sprejemamo na sedežu ZRS do 10. septembra 2012 ali na 
naslov GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1504 
Ljubljana. V primeru poštnega pošiljanja velja datum poštnega žiga 
priporočene pošte (vključno z žigom 10.9.2012). Prijav, oddanih po 
tem datumu, ne bomo upoštevali. Prejem prijavnice bomo potrdili po
elektronski pošti!

Prijavni obrazci so dostopni na naslovu 

http://najrs.gzs.si/slo/prijavnice. Več informacij: Tel.: 01 5898 316
E-naslov: zrs@gzs.si

Za pridobitev subvencije morajo brezposelni v celoti ustrezati vsaj eni 
od omenjenih ciljnih skupin, ki so podrobneje opredeljene v javnem 
povabilu. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto 
za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas (v 
skladu odločbo o invalidnosti). Na povabilo se lahko prijavijo 
delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje 
dejavnosti v Sloveniji najmanj eno leto, in izpolnjujejo še vse druge 
pogoje za prijavo. Povabilo je odprto od objave na spletni strani do 
porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 11. 2012. Takrat se izteče 
končni rok, do katerega lahko delodajalci na javno povabilo predložijo 
ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih. Subvencija za 
zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 4.500 EUR oziroma 
sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z 
odločbo o invalidnosti). Delodajalcem se izplača v enkratnem znesku 
po zaposlitvi brezposelne osebe, na podlagi predloženega zahtevka in
dokazil.

Vir: www.kado.si



BREZPLAČNI KUPON za PODJETNIŠKO BORZO

Iščem/nudim   ______________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Podatki  naročnika (niso za objavo)

Priimek in ime:  _________________________________________

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

PODJETNIŠKA BORZA

UP ZRS
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Garibaldijeva 18, SI-6000 Koper
Telefon: 05/663 77 80
Spletna stran: ,  
Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa, tel: 05/663 77 
13, 
E-mail: sebastjan.rosa@zrs.upr.si

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

   

 IZOLA-LIVADE
NOVOGRADNJA- POSLOVNO STANOVANJSKI DVOJČKI
V mirnem in sončnem predelu, na robu mesta Izola, se nahaja 
zazidava poslovno stanovanjskih objektov-dvojčkov. Parcela z 
urejenim dvoriščem meri cca. 400 m2.  Dvojčki bodo zgrajeni do 
podaljšane 3. gradbene faze. Zgrajena je vsa infrastrukrura, 
omogočeni so vsi priključki, za vsako enoto ločeno, vgrajena so vsa 
okna, vrata, urejena okolica. Iz teras pogled na morje. Cena: 
1.560Ä/m2 z vključenim ddv-jem. 

AKTUALNO
Koper- Markovec v poslovno stanovanjskem objektu prodamo 
zelo  lepo in svetlo  4S dupleks stanovanje, komplet prenovljeno 
in komplet opremljeno. Čudovit pogled na morje. Vabljeni na 
ogled. 96 m2,  195.000Ä
Koper- Sp. Semedela_ prodamo komplet prenovljeno garsonjero 
v 1. nadtropju. 22,53 m2. Cena 74.900Ä. Zanimivo tudi za 
upokojence, študente ali kot naložbo.
Izola- center, novejši del. 3S dupleks stanovanje, novejše, s 
teraso in možnostjo parkiranja. 195.000Ä. Vabljeni na ogled
Izola- Livade 3S in 4S stanovanje prodamo- novejše. Vabljeni v naše 
prostore za podrobnejše informacije.
Izola- Livade- poslovni prostor, namenjen gostinstvu ali drugi 
dejavnosti. 115 m2 in poslovni prostor 315m2, manjen trgovini ali 
skaldišču. Možen najem ali prodaja
Marina Izola- AMFORA oddamo poslovni prostor v izmeri 97 
m2; mesečni najem 12Ä/m2.
HIŠE PRODAMO: Sp. Semedela, Izola, Dragonja, Ljubljana 
Videm, Koper okolica – Lopar, Marezige. Vabljeni v naše prostore!
NOVO! OKOLICA KOPRA- LOPAR- le 12 km iz Kopra, v 
idilični vasici prodamo idilično hišo.;ožnost dozidave ali 
izgradnje bazena. Velika parcela. Komplet prenovljena.  Za več 
informacij vabljeni v naše poslovne prostore.

MARKETING "GALEB" d.o.o. Izola
Podjetje za trgovino, svetovanje in marketing

Sedež prodajne službe: MARKETING GALEB d.o.o., 
Industrijska cesta 2e, 6310 Izola tel. 05/ 66 30 907,, 031 625-145,
Fax 05/66 30 905. Imetniki licence po zakonu o 
nepremičninskem posredovanju

Nemško podjetje specializirano za tehnologije, kot so lasersko 
varjenje, spajkanje in nanofilm-tehnologije, išče partnerje, ki 
zagotavljajo naslednje materiale in storitve z zunanjimi 
izvajalci: - spajkanje materialov - brušenje in / ali peskanje 
iz jekla, - struženje velikih palic (> 300 mm in> 4,000 mm v 
dolžino). Šifra: EEN-julij -28 

 
Nemško podjetje, proizvajalec strojev  oziroma naprav za 
toplotno-termično čiščenje kovinskih ali plastičnih delov, 
išče prodajne zastopnike in partnerje vzajemne distribucije za 
avtomobilsko in hidravlično industrijo v Evropi in po svetu. 
Podjetje tudi ponuja svojo storitev toplotnega (termičnega) 
odstranjevanja oziroma čiščenja nepotrebnega materiala, 
ki ostane na izdelku po obdelavi, kot podizvajalec. 
Šifra: EEN-julij – 31 
 
Srbsko podjetje, specializirano za proizvodnjo različnih 
izdelkov iz kovine (kot so ključavnice, pripomočki za 
vrtno pohištvo, poličke), išče distributerje v evropskih 
državah. Prav tako ponuja potencialno vzajemno proizvodno 
sodelovanje za svoje partnerje. Šifra: EEN-julij -33 
 
 
Nemško prodajno in storitveno podjetje, ki je specializirano 
za krepitev tržnega položaja svojih mednarodnih strank v 
Nemčiji, ima dobre stike zlasti  nemško avtomobilsko industri- 
jo, elektro in livarsko industrijo ter strojegradnjo, ponuja svoje 
storitve posredništva za podjetja v različnih državah EU. 
Šifra: EEN-julij - 38 
 
Madžarsko podjetje, specializirano za proizvodnjo različnih 
kovinskih izdelkov in storitev (plošče za rezanje,upogibne 
plošče, različne metode varjenja-MAG, TIG, barvanje z 
elektrostatično tehniko, rezanje z vodnim curkom, 
elektrostatično lakiranje) išče partnerje za vzajemno proizvod- 
njo iz vse Evrope. Podjetje prav tako ponuja svoje storitve v 
obliki podizvajanja. Šifra: EEN-julij - 40 
 
Nemško podjetje specializirano za proizvodnjo infrardečih 
sistemov ogrevanja, išče trgovinske posrednike (agente, 
distributerje, predstavnike). Šifra: EEN-avg-01 
 
Madžarsko podjetje specializirano v proizvodnji in prodaji 
plastičnih lončkov  in pokrovov za pijačo išče partnerje za 
distribucijo  njihovih proizvodov. Podjetje prav tako nudi 
podizvajanje in trgovsko posredniške storitve. 
Šifra: EEN-avg-03 




