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JAVNI POZIV LAS ISTRE ZA PROJEKTE V 
LETU 2011

Vse za leto 2011 obvešča
projektov na Javni poziv LAS Istre za leto 2011 
obveščamomo, da Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, organ upravljanja za Program 
razvoja podeželja Republike Slovenije 2007-2013, 
pripravlja objavo nove Uredbe o ukrepih 1., 3. In 4. Osi 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v 
letih 2011-2013, s katero bodo pričela veljati nova 
pravila za črpanje sredstev iz naslova LEADER. (Med 
ostalimi pomembni spremembami se predvideva tudi 
ukinitev delitve projektov na profitne in neprofitne ter do 
85% sofinanciranje upravičenih stroškov za vse vrste
projektov.)

Objava nove Uredbe je predvidena spomladi 2011.

Javni poziv za projekte LAS Istre v letu 2011 bo 
objavljen na , potem ko bo Uredba o 
ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS 2007-2013 v letih 2011-
2013 stopila v veljavo.

Upravljalec LAS Istre, RRC Koper
(za dodatne informacije: Dott. Mag. Heidi Olenik, vodja 
projektov)

zainteresirane za prijavo 

www.las-istre.si

POSLOVNI CONSULTING D.O.O.
6000 KOPER, Cesta Zore Perello Godina 2

Tel: +386 5 6393773, 6393776
Fax: +386 5 6305570
e-mail: poslovni.consulting@siol.net

Želite ustanoviti novo družbo ali pa postati samostojni
podjetnik, želite prodati svojo družbo? 
Prihajate iz tujine in želite na enem mestu spoznati in
urediti poslovanje podjetja v Sloveniji.
Želite zaposliti tujca in urediti njegov status v Sloveniji?
Želite imeti urejena vsa razmerja z vašimi delavci?
Želite urediti obvezne akte in pravilnike in nastaviti
obvezne evidence?
Potrebujete pomoč pri sestavi pogodb in druge poslovne
dokumentacije?

Nudimo vam vse potrebne informacije in storitve na enem 
mestu. Zagotavljamo vam profesionalne storitve, 
komuniciranje v tujih svetovnih jezikih in hitro ter
učinkovito delo.

Regionalni razvojni center Koper od začetka leta 2010 izvaja projekt 
BICY- Cities and Regions of Bicycles, sofinanciranega s strani EU 
programa Srednja Evropa. Glavna tema projekta je spodbujanje 
trajnostne mobilnosti predvsem kolesarjenja, ko trajnostne oblike 
mobilnosti v Srednji Evropi.

Partnerji:  Provincia di  Ferrara (Italija), Provincia di Ravenna (Italy),  
DISTART-Institute of Transportation Engineering-Universita' di 
Bologna (Italia), Kosice Self-Governing Region (Slovaška) , Local 
Government Budaörs (Madžarska), Regionalni razvojni center Koper 
(Slovenija), FGM-AMOR Austrian Mobility Research (Austrija), 
Mestna občina Velenje (Slovenija), BICYCLE developement project 
bicycle club (Austrija), European Development Agency CR (Češka),
Europa Programme Centre (Nemčija)

Splošni cilj

Splošni cilji projekta odražajo skupen interes sodelujočih pri  
vprašanju doseganja večje trajnostne mobilnosti v prometu. Če 
upoštevamo, da je približno 80% vseh mestnih prevozov na 
oddaljenosti manj kot 5 km, je jasno, da bi široka uporaba koles dala 
ogromen prispevek k zmanjšanju zastojev avtomobilskega prometa, 
zmanjšanju onesnaževanja in prihranku časa medtem ko krožimo v 
prometu; prispevala k izboljšanju zdravja prebivalstva in zmanjšanju 
podnebnih sprememb. 

Z drugimi besedami, kolesarsko mobilnost (skupaj s pešačenjem ter v 
kombinaciji z javnimi prevoznimi sredstvi), je potrebno spodbujati kot 
najbolj trajnostni, ekološki, in pod določenimi pogoji, zdrav in

 najvarnejši način prevoza. Projekt BICY se namerava usmeriti prav na 
ta dobro opredeljen cilj.

Posebni cilj

Doseganje posebnih ciljev BICY bo omogočilo sodelujočim 
področjem doseganje višje stopnje kohezije v trajnostni mobilnosti 
njihovega sistema. Zlasti manj napredni partnerji (partnerji, ki so na 
začetni stopnji, z nič ali zelo majhnim odstotkom mestnih potovanj s 
kolesom) bodo določili konceptualne in operativne podlage za 
vzpostavitev ustrezne kolesarske infrastrukture in celovito načrtovanje 
kolesarske mobilnosti, medtem ko bodo nekoliko bolj napredni 
partnerji stremeli, da se bo izboljšal njihov obstoječi kolesarski sistem 
in povezovanje le tega z javnimi prevoznimi sredstvi.

Natančneje si bo projekt  BICY prizadeval doseči sledeče posebne 
cilje: razviti usklajeno in celostno urbano-regionalno kolesarsko 
načrtovanje kot strateško komponento celotnega mestnega-
prostorskega načrtovanja, spodbujati uporabo kolesa kot ključno 
alternativo javnemu prevozu; ozaveščati lokalne nosilce odločanja in 
državljane o kolesarskem kot enakovrednem načinu mestnega 
prevoza, kot tudi o najbolj primerni obliki prevoza za krajše razdalje in  
zamenjavo uporabe avtomobila za takšne prevoze, ki so najpogostejši v 
vsakdanjem življenju; promovirati podobo kolesa kot sodobno, 
ekološko in varno prevozno sredstvo; ustvarjati, preizkušati in si 
izmenjati uporabne nove ideje, pristope in izkušnje, pripraviti 
uporabne podatke s pomočjo konsolidiranih kazalcev; spodbujati 
transnacionalno navzkrižno sodelovanje med podobnimi projekti in 
partnerstvi, ki delujejo na istem področju, izvedbo konkretnih ukrepov.

Aktivnosti RRC Koper

Na območju Mestne občine Koper se bodo poleg izdelave strategije, 
plana in metodologije trajnostne kolesarske mobilnosti v občini 
sredstva uporabila za pripravo tehnične dokumentacije za gradnjo 
nekaj novih odsekov kolesarskih poti v občini ter za izobraževanje 
kolsarskih turističnih vodnikov v regiji.
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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER

Regionalni razvojni center Koper objavlja JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV V ENOTNO 
REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) JUŽNA PRIMORSKA ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012. 
Rok za oddajo vlog je 20. 7. 2011. Javni poziv in prijavna dokumentacija je na voljo na spletni strani štipenditorja 
www.rrc-kp.si/rss ter na sedežu Regionalnega razvojnega centra Koper, na Župančičevi 18 v Kopru.

KAJ je enotna Regijska štipendijska shema?

Gre za instrument sofinanciranja kadrovskih štipendij, ki 
temelji na partnerstvu države, nosilca regijske štipendijske 
sheme (RRC Koper) in delodajalcev. Namenjena je 
ustvarjanju znanja oziroma poklicev za regijsko 
gospodarstvo, zmanjšanju strukturne brezposelnosti, 
zviševanju izobrazbene ravni ter spodbujanju vračanja 
izšolanih kadrov v domače okolje.

KDO sofinancira štipendije?

Sredstva v višini 50 % se zagotavljajo iz Evropskega 
socialnega sklada, 10 % prispevajo občine, 40 % štipendije 
pa zagotavljajo delodajalci, ki bodo štipendiste zaposlili. 

KDO se lahko prijavi?

Na javni poziv se lahko prijavijo samostojni podjetniki, podjetja, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni 
gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna 
lokalne skupnosti.

KAKO poteka prijava na poziv?

Delodajalec prijavi svoje potrebe po štipendistih z vlogo na javni poziv. Na podlagi izkazanih potreb bo v septembru 
objavljen razpis za štipendije za tiste poklice in stopnje izobrazbe, za katere bodo podjetja izkazala potrebo.

KAKŠNE so obveznosti delodajalcev? 

Delodajalec prispeva 40 % sredstev za štipendije. Štipendista je obvezen zaposliti ob zaključku izobraževanja 
najmanj za dobo štipendiranja.
  
Kontakt:

�RRC Koper, Župančičeva 18, Koper, Tamara Ristić, tel. 05/66 37 586, tamara.ristic@rrc-kp.si ter 
�Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana
�Razvojni center Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 12, Ilirska Bistrica
�Center za pospeševanje podjetništva Piran, Liminjanska 96, Portorož
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GOSPODARSKE ZBORNICE

SEJEM PLMA V AMSTERDAMU V MAJU 2011

Trgovinska zbornica Slovenije v sodelovanju  s partnerjem KOMPAS 
Celje organizira obisk največjega sejma blagovnih znamk PLMA 
2011, ki bo potekal v Amsterdamu v času od 24. do 25. maja 2011. Na 
sejmu bodo predstavljene blagovne znamke na področju hrane, pijač, 
kozmetike, zdravja in lepote, gospodinjstva, kuhinje, nege 
avtomobilov in vrta. Sejma se udeležujejo predstavniki svetovanih 
verig supermarketov, hipermarketov, diskontov, drogerij, svetovni 
proizvajalci, uvozniki in izvozniki izdelkov s področja živil in neživil.

Odhod: 24. maj 2011
Čas potovanja: 2 dni
Rok prijave: 8. april 2011
Minimalno število potnikov: 20

1. dan: torek 24. maj: LJUBLJANA – AMSTERDAM
Zbirališče udeležencev potovanja na letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana ob 6.15. Polet z Adrio Airways proti Amsterdamu ob 
7.30. Predviden prihod na letališče v Amsterdam ob 9.30 uri. Po 
opravljeni mejni kontroli in prevzemu prtljage prevoz do 
sejmišča. Ogled sejma. Namestitev in prenočevanje.
2. dan: sreda 25. maj: AMSTERDAM-LJUBLJANA
Zajtrk in ogled sejma do odhoda na letališče. Odhod letala 
Adrie Airways ob 21.05 proti Ljubljani. Predviden pristanek na 
letališču Jožeta Pučnika ob 22.50.

CENA na osebo za člane TZS: 608,00 EUR (nečlani 660 EUR) in 
vključuje letališke takse (121 EUR), letalski prevoz na relaciji 
Ljubljana – Amsterdam – Ljubljana, prevoz letališče – sejmišče – 
letališče, lokalne prevoze po programu, namestitev z zajtrkom v hotelu 
4* v centru Amsterdama, osnovno nezgodno zavarovanje, organizacijo
in vodenje potovanja ter DDV. 
DOPLAČILA: 125 EUR za enoposteljno sobo.

Več informacij na: ; Kompas Celje d. d., 
Glavni trg 1, 3000 Celje, tel.: 03/428-03-18 in e-mail: 

www.kompas-celje.si

sejmi@kompas-celje.si

OBVESTILO O TEČAJU ZA LOKALNE 
TURISTIČNE VODNIKE 2011

Spoštovani !

Vabimo vas, da se udeležite strokovnega seminarja za lokalne 
turistične vodnike, ki ga v skladu z Odlokom o lokalnem 
turističnem vodenju organizira Turistično združenje Portorož, g. i. 
z. 07., 08. in 10. 04. 2011. Uspešno opravljen tečaj bo osnova za 
pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika na območju treh 
obalnih občin Koper, Izola in Piran ter za vpis v register turističnih 
vodnikov Slovenske Istre. 

Tečaj bo potekal na sedežu Krajevne skupnosti Portorož in bo vseboval 
teoretični in praktični del. Prvi del bo zajemal predavanja, našteta v 
predmetniku, praktični del pa predstavljajo vaje v nastopanju. Pri 
izvedbi tečaja sodelujejo pomembne strokovne inštitucije. Prisotnost 
na predavanjih in praktičnem delu je obvezna za vse udeležence tečaja. 
Datum izpita bo nedelja, 17. 04. 2011. Vsi udeleženci tečaja bodo 
prejeli CD Slovenska Istra/Obala, CD Slovenska Istra/Zaledje in CD 
Kras/Goriška ter gradivo predavateljev, ob uspešno zaključenem 
izobraževanju pa bodo prejeli tudi potrdilo o opravljenem tečaju in 
priponko lokalnega turističnega vodnika. 

Stroške tečaja (predavatelji), organizacije (najem prostora, najem 
avtobusa, izdelava izkaznic) in gradiv bo v večjem delu pokrilo 
Turistično združenje Portorož, g. i. z. Kotizacija za udeležence znaša 
170,00 Ä. Na tečaj se prijavite tako, da izpolnjeno prijavnico (v prilogi) 
do vključno 04. 04. 2011 pošljete po pošti, po e-mailu ali osebno 
dostavite na Turistično združenje Portorož, g. i. z., Obala 16, 6320 
Portorož, hkrati z dokazilom o vplačani kotizaciji. Kotizacijo lahko 
vplačate na TRR 10100-0032634190, odprt pri Banki Koper PE 
Piran  oziroma jo vplačate na sedežu Turističnega združenja Portorož, 
g. i. z.

Informacije o vsebini in prijavi na tečaj pridobite na telefonski številki 
05/674 82 60 ali na elektronskem naslovu .

Lokacija: stavba Krajevne skupnosti Portorož, Obala 16, Portorož

info@portoroz.si

JAVNI RAZPIS "MENTORSKI VEČER 2011”

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, vendar ne dlje kot do 
20.6.2011. 

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov, ki 
bodo podjetjem nastali iz naslova poslovnega mentorstva po tem
javnem razpisu.

Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je omogočiti podjetjem v začetnih letih 
poslovanja predvsem

· uspešno premagovanje specifičnih problemov poslovanja, 
kot na primer vzpostavljanje novih poslovnih povezav, 
vstop na nove trge, pridobivanje novih finančnih virov, 
ipd., 

· nadgradnjo in hitrejšo izvedbo aktivnosti podjetja, ki bodo 
prispevale k izboljšanju poslovanja in sicer ob strokovni, 
učinkoviti in celoviti podpori poslovnega mentorja. 
Ključni cilj javnega razpisa je rast in razvoj podprtih 
podjetij, kar se bo kazalo v izboljšanju vsaj enega 
kazalnika gospodarnosti ali donosnosti ali produktivnosti 
in dohodkovnosti. Primerjali se bodo bilančni podatki za 
leto 2012 v primerjavi z bilančnimi podatki za leto 2010.

Upraviceni stroški:
Upoštevajo se le tisti upraviceni stroški, ki bodo nastali v roku od dneva 
oddaje vloge na ta javni razpis in najvec do 15.09.2012. Pri tem mora 
podjetje upoštevati, da se mora poslovno mentorstvo izvesti v obliki 
rednih skupnih aktivnosti podjetnika in poslovnega mentorja vsaj 1 x
tedensko, 

Pogoji za sodelovanje:
Na javnem razpisu lahko sodelujejo mikro, majhna in srednje velika 
podjetja. V vlogi mora podjetje navesti enega poslovnega mentorja. 
Vec pogojev za sodelovanje najdete v , kakor tudi
pogoje, ki jih mora izpolnjevati izbrani poslovni mentor.

Vrednost razpisa:
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta 
tega javnega razpisa, znaša 600.000 EUR za leti 2011 in 2012 skupaj.

Rok za oddajo vlog:
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, vendar ne dlje kot do 
20.6.2011. JAPTI bo vloge obravnaval tekoce po zaporedju 
predloženih vlog na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga) ali osebno
na sedežu JAPTI (datum, ura, minuta).

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 10.6.2011 – 
zaprosilo naj bo oznaceno z »JR Mentorski vavcer 2011 - vprašanje«.

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 13.00 uro. Razpisna 
dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi
zahteve podane na elektronski naslov: 

, s pripisom »JR Mentorski
vavcer 2011 – razpisna dokumentacija«.

javnem razpisu

scrambled_mail_hrefvavcer@japti.si

http://www.japti.si/

scrambled_mail_hrefvavcer@japti.si
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INFORMACIJE

IZPLAČILO DOBIČKA IN DRUGE NEJASNOSTI

1. Ali so določene omejitve glede višine izplačila oziroma prejemka 
za upokojenca? 
2. Kolikšen je davek ob izplačilu dobička? Je potreben obrazec 
REK? Ali se obrazec razlikuje za delavca in upokojenca? 
3. Kakšne dajatve plača podjetje in kakšne prejemnik? 
4. Ali je treba izplačilo dobička prijaviti v dohodnino? 
5. Kako izplačilo knjižiti? 
6. Ali pod enakimi pogoji lahko izplačamo z dobičkom v več letih 
ustvarjene rezerve? 

1. Pri upokojencu so omejitve pri različnih plačilih, kot so: avtorske 
pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju ali pogodbe o 
prokuri, ki ne smejo presegati višine bruto minimalne plače. Če bi 
hotela prejemati višja plačila, bi se upokojena oseba morala znova 
aktivirati kot aktivna zaposlena oseba in se temu primerno zavarovati 
za čas, ko bi delala. Na ta način bi prišlo do nove odmere pokojnine, ko 
bi se upokojena oseba odločila, da se spet upokoji. Če upokojena oseba 
prejema prejemke iz naslova dividend ali delitve dobička v d. o. o. (kjer 
je mogoče še vedno lastnik), to ne vpliva na višino ali prekinitev
pokojnine. 

2. Pri izplačilu dobička fizični osebi izpolnite obrazec REK-2, vrsta 
dohodka 1920; dohodninska vrsta dohodka za individualne podatke: 
5700 = dividende (tudi udeležba pri dobicku se upošteva kot 
dividenda). Obracunate in placate davcni odtegljaj v višini 20 
odstotkov od zneska izplacanega dobicka; racun: 01100-8442584668-
DŠ-06084. Obdavcitev je dokoncna, kar pomeni, da se dohodek ne 
vkljucuje v letno napoved dohodnine. Višina izplacanega bruto 
dobicka mora biti potrjena s sklepom na skupšcini družbenikov. V 
primeru enoosebne d. o. o. mora biti sklep zapisan v knjigi sklepov.
 
3. Podjetje pri izplacilu dobicka ne placa dajatev (davek od dohodka 
pravnih oseb, ko je podjetje obracunalo in placalo ob oddaji 
zakljucnega racuna 31. marca tekocega leta za preteklo leto). Podjetje 
mora fizicni osebi obracunati davcni odtegljaj in ga nakazati DURS,
kot je navedeno v drugem odgovoru. 

4. Ne, davcni odtegljaj od izplacila dobicka je dokoncen davek 
(cedularna obdavcitev) in se prijavlja v letno napoved dohodnine.
 
5. Da bo odgovor bolj razumljiv, bom predpostavila, da je s sklepom 
družbenikov doloceno, da je višina obracunanega in izplacanega bruto
dobicka družbeniku 10.000 evrov. 

Obracun = 20-odstotni davcni odtegljaj (2.000 evrov) in neto izplačilo
dobička 8.000 evrov. 

Knjiženje: 930 / 10.000 € 
/ 275 8.000 € 
/ 265 2.000 € 
Izplačilo: 275 / 8.000 € 
265 / 2.000 € 
/ 110 10.000 € 

6. Rezerve iz dobička (skupina 92) so namenjene za pokrivanje izgube, 
saniranje poslovanja, odkupe lastnih deležev. Posledično pomeni, da 
rezerv ne morete nikoli deliti med družbenike, ko je družba še aktivna 
in posluje. Rezerve so sestavina kapitala in si jih lahko družbeniki 
razdelijo le ob stečaju ali likvidaciji družbe, če seveda dobro prodajo 
premoženje in poplačajo upnike, tako da še za družbenike ostane del, ki 
si ga lahko razdelijo glede na določila in razmerja, kot so določena v
pogodbi med družbeniki.

Vir: http://www.podjetnik.si

ZAKON O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI 
PLAČILIH (ZPreZP) 

Obveščamo vas, da bo AJPES skladno z določili drugega odstavka 28. 
člena  (ZPreZP) izvedel prvi 
večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti v državi dne 15. 
aprila 2011. Na ta dan bo izvajal v mesecu aprilu tudi prostovoljni 
večstranski pobot, doslej predviden po urniku 6. aprila 2011. Prihodnje 
večstranske pobote skladno z ZPreZP bo AJPES izvajal enkrat 
mesečno po urniku, ki ga bo objavil v prihodnjih dneh. Enkrat 
mesečno bo izvajal hkrati pobotanje medsebojnih obveznosti, ki jih 
bodo prijavili poslovni subjekti skladno s prvim odstavkom 16. člena 
(obvezni pobot zapadlih obveznosti) in skladno z drugim odstavkom 
12. člena (neobvezni pobot nedospelih obveznosti) ter petim 
odstavkom 16. člena ZPreZP (neobvezni pobot zapadlih obveznosti). 

Podrobnejša pravila o izvajanju večstranskega obveznega pobota bo 
skladno s petim in šestim odstavkom 17. člena ZPreZP sprejel Svet 
AJPES v soglasju z Vlado Republike Slovenije do izvedbe prvega 
obveznega pobota. Podrobnejša pravila za pravočasno in kakovostno 
pripravo na vključitev v večstranski pobot bo AJPES objavljal tudi na 
svojem spletnem portalu. Ker se bo obvezni večstranski pobot izvajal v 
celoti elektronsko in se morajo poslovni subjekti, ki doslej niso 
sodelovali v prostovoljnem ePobotu AJPES, na njegovo izvedbo 
tehnično pripraviti, vam sporočamo, da bo moral vsak poslovni subjekt
za prijavo v obvezni pobot: 

· imeti vsaj eno kvalificirano digitalno potrdilo, 
· prijaviti podatke v vsebini, kot jo določa ZPreZP, in v 

strukturi zapisa, ki ga bo v prihodnjem tednu določil 
AJPES, ter 

· prijavo v obvezni pobot oddati prek spletne strani AJPES. 

Vir: http://www.ajpes.si

Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

SEZNAM SOGLASODAJALCEV - 
GRADBENIŠTVO

Seznam soglasodajalcev je objavljen na podlagi 49.c člena Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05-popr., 
92/05-ZJC-B, 111/05-odl.US, 93/05-ZVMS in 126/07, ZGO-1), ki 
doloca, da ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve, na 
svojih spletnih straneh objavi in vodi seznam vseh soglasodajalcev v 
skladu z ZGO-1 in drugimi predpisi. V seznam so vkljuceni 
soglasodajalci, ki dajejo projektne pogoje in soglasja ter soglasja za 
prikljucitev na projektno dokumentacijo v zvezi z graditvijo objektov.
Seznam soglasodajalcev je pripravljen na podlagi podatkov, 
pridobljenih iz razlicnih javno dostopnih zbirk predpisov, podatkov, 
prejetih s strani pristojnih resornih ministrstev in obcin ter razlicnih 
drugih javno dostopnih zbirk podatkov, zato je informativnega znacaja.
V seznam so vnešene povezave na spletne strani s predpisi, ki so 
podlaga za izdajanje projektnih pogojev in soglasij, spletne strani 
pristojnih soglasodajalcev in spletne strani s koristnimi povezavami. 
Predpisi na spletnih straneh pristojnih ministrstev vsebujejo tudi 
cistopise predpisov, v katere so vkljucene vse spremembe predpisov, 
saj morajo pristojna ministrstva v skladu s sklepom Vlade RS neuradne 
cistopise predpisov sproti objavljati na svojih spletnih straneh.

Seznam soglasodajalcev se bo sistematicno ažuriral enkrat letno, v 
vmesnem obdobju pa na podlagi sporocenih sprememb pravnih podlag 
ali drugih podatkov, navedenih v seznamu.V seznamu obcinskih 
soglasodajalcev niso zajeti upravljalci vodovodov v zasebni lasti, saj 
po 23. clenu Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 
in 41/08) upravljalec zasebnega vodovoda ne more izdajati projektnih 
pogojev in soglasij k projektnim v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov. 
Vprašanja v zvezi z zbirko predpisov s podrocja graditve lahko 
naslovite po pošti na: Ministrstvo za okolje in prostor 
Direktorat za prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana 
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ZAKONODAJA

UVEDBA OLAJŠAV ZA INVESTICIJE

V zvezi z novelo Zakona o dopolnitvah Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2B (Uradni list RS, št. 76/08) je 
zavezanec izpostavil vprašanje glede možnosti uveljavljanja davčne 
olajšave za investiranje pri zavezancih, ki imajo poslovno in davčno 
leto različno od koledarskega leta. Na primer, če se je davčno leto 
končalo 30. 4. 2008 in je zavezanec že oddal davčni obračun za leto 
2008, v obdobju januar – april 2008 pa so bile opravljene investicije, ali 
je zavezanec izgubil pravico do olajšave oziroma ali jo bo lahko
uveljavljal naknadno in kako? 

V nadaljevanju pojasnjujemo in predlagamo naslednje:

S končno določbo 3. člena ZDDPO-2B je določeno, da zakon začne 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 
1. januarja 2008. Pomeni, da določbe novele zakona veljajo za celo 
koledarsko leto 2008 in da lahko zavezanci uveljavijo davčno olajšavo 
v skladu s 55.a členom ZDDPO-2 za vlaganja, ki so bila opravljena od 
1. januarja 2008 dalje. Navedena določba na ta način zagotavlja enak 
položaj vseh davčnih zavezancev. Pomeni, da imajo pravico do te 
olajšave tudi zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako poslovnemu 
letu, ki se razlikuje od koledarskega leta, vendar se za olajšavo lahko 
upoštevajo samo vlaganja, ki so bila opravljena od 1. januarja 2008 
dalje.

Do objave novega pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov 
pravnih oseb, ki je v pripravi in bo vključeval tudi potrebne dopolnitve 
v zvezi z uveljavljanjem davčne olajšave po noveli ZDDPO-2B, 
veljajo obrazci DDPO po Pravilniku o davčnem obračunu davka od 
dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 46/07). Glede na to, da je 
novo davčno olajšavo za investiranje možno uveljavljati že za obdobje 
od 1. januarja 2008 dalje, predlagamo, da do objave novega pravilnika 
zavezanci, pri katerih je poslovno oziroma davčno obdobje v letu 2008 
že poteklo, ustrezno zmanjšanje davčne osnove zaradi koriščenja te 
olajšave v obrazcu DDPO izkažejo pod zaporedno številko 15.8 (ta 
postavka se v letu 2008 sprosti zaradi poteka roka za koriščenje 
olajšave za zaposlovanje), ter na navedeno dodatno opozorijo v 
spremnem dopisu. Po objavi novega pravilnika pa bodo zavezanci 
lahko predložili popravek obračuna na novem obrazcu, z vključitvijo 
koriščenja olajšave v predpisano zaporedno številko in obenem z 
izpolnitvijo nove priloge, ki bo omogočala prenos neizkoriščenega 
dela olajšave v naslednje davčno obdobje. 

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

SPREMEMBA ZNESKOV PAVŠALNIH 
PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO IN 
INVALIDSKO ZAVAROVANJE OD 1. APRILA 
2011 DALJE

V Uradnem listu RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011 je bil objavljen Sklep 
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere 
zavarovanja, ki od 1. 4. 2011 dalje določa nove zneske pavšalnih 
prispevkov za zavarovance po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju – ZPIZ-1. Novi zneski pavšalnih prispevkov so razvidni iz 
spodnje tabele:

Vrsta pavšalnega 
prispevka

za zavarovance 7.alinee 
prvega odstavka 26. clena 

za sobodajalce kot 
sobodajalci fizicne osebe 

za zavarovance iz 28. clena 
ZPIZ-1 

za zavarovance iz 4. alinee 
26. clena 27. clena ZPIZ-1 

za zavarovance iz 1. in 6. 
alinee prvega odstavka 26. 
clena ZPIZ-1 

za zavarovance iz 2,3 in 5. 
alinee prvega odstavka 26. 
clena ZPIZ-1 

Letni znesek: 
157,54 EUR

Letni znesek: 
151,63 EUR

3,15 EUR3,03 EUR

31,51 EUR30,33 EUR

12,59 EUR

9,44 EUR9,09 EUR

12,12 EUR

6,31 EUR6,07 EUR

Znesek od 1. 4. 2011 
dalje

  Znesek od 1. 4. 2010 
do 31. 3. 2011

Zavezanci, ki navedene pavšalne prispevke plačujejo mesečno do 15. v 
mesecu za pretekli mesec, le-te po novih zneskih prvič plačajo za april 
2011, in sicer do 15. 5. 2011.

Navedene pavšalne prispevke, katere zavezanci plačujejo na dan 
izplačila prejemka, pa je treba v novi višini plačevati pri izplačilih od 1. 
4. 2011 dalje.

Kontakt: 

Ministrstvo za finance, 
Davcna uprava RS 
Šmartinska cesta 55, p. p. 631, 
1001 Ljubljana 
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DAVKI, ZA KATERE JE MOŽEN ODLOG ALI 
OBROČNO PLAČILO

Odlog ali obročno plačilo davka je mogoče le v primeru, da ne gre za 
akontacijo davka ali davčni odtegljaj.To natančneje pomeni, da 
davčni organ lahko dovoli odlog ali obročno plačilo davka, ki se šteje 
kot dokončni davek. Dokončni davki so npr. davek od dohodkov 
pravnih oseb po davčnem obračunu, dohodnina po informativnem 
izračunu dohodnine ali odločbi, davek na promet nepremičnin, davek
na dividendo itd.

Ne morete zaprositi za odlog ali obročno plačilo akontacije dohodnine, 
ki ste jo kot samostojni podjetnik ugotovili v davčnem obračunu!

Pogoji za odlog ali obročno plačilo

Zakon o davčnem postopku določa različne pogoje posebej za fizične 
osebe in posebej za gospodarske subjekte. Če je zavezanec fizična 
oseba, mora dokazati, da bi s plačilom davčne obveznosti bilo
ogroženo zavezančevo preživljanje. Za gospodarske družbe (oziroma 
za plačevanje davkov iz opravljanja dejavnosti) je po zakonu možen 
le odlog ali obročno plačilo, odpis davka pa ne. 

Zavezanec mora dokazati, da bo s plačilom davka podjetju
povzročena hujša gospodarska škoda.

Kriteriji za dokazovanje hujše gospodarske škode

Kriterije določa Zakon o davčnem postopku:

· zavezanec je plačilno nezmožen oziroma nelikviden ali je 
izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov, 

· plačilna nezmožnost ali izguba sposobnosti pridobivanja 
prihodkov je nastala iz razlogov, na katere davčni 
zavezanec ni mogel vplivati, 

· zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, 
· odlog plačila oziroma obročno plačevanje davka bi 

omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode. 

Kriterij za nelikvidnost je več kot 2 meseca zamude z izpolnitvijo ene 
ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska 
obveznosti zavezanca, izkazanih v letnem poročilu za zadnje
poslovno leto pred zapadlostjo obveznosti.

Vir: http://www.japti.si



PRAVNA  PISARNA

VECJA ODGOVORNOST PRAVNIH OSEB

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-1G) 
pricne veljati 13. marca in prinaša novost, ki je posebnega pomena za 
podjetnike . Po novem bo pravna oseba primorana dokazati, da je 
storila vse, kar je bilo mogoce, da ne bi prišlo do prekrška. 

Kdaj pravna oseba odgovarja

Pravna oseba je odgovorna za prekršek, ki ga pri opravljanju njene 
dejavnosti storilec stori v njenem imenu ali za njen racun ali v njeno 
korist ali z njenimi sredstvi. Ce storilca prekrška ni mogoce odkriti 
ali ce za prekršek ni odgovoren, je pravna oseba odgovorna za 
prekršek, ce je njen vodstveni ali nadzorni organ ali njena odgovorna 
oseba opustila dolžno nadzorstvo, s katerim bi se prekršek lahko 
preprecil. Pravna oseba pa ni odgovorna, ce dokaže, da je bil prekršek 
storjen z namenom škodovanja pravni osebi ali z zavestnim kršenjem 
pogodbe, na podlagi katere storilec opravlja delo ali storitev za pravno 
osebo, ali s kršenjem navodil ali pravil pravne osebe, ki je v okviru
dolžnega nadzorstva pravocasno izvedla vse ukrepe, potrebne za 
preprecitev prekrška.

Odgovornost v primeru stecaja ali prenehanja

Pravna oseba je v primeru stecaja odgovorna za prekršek, ne glede 
na to, ali je bil prekršek storjen pred zacetkom stecajnega postopka ali 
med njim, vendar se ji ne izrece globa, temvec le odvzem predmetov in 
premoženjske koristi. Ce pravna oseba pred izdajo  sodbe o prekršku 
preneha obstajati, se jo spozna za odgovorno, sankcije za prekršek in 
odvzem premoženjske koristi pa se izrecejo subjektu, ki je njen pravni 
naslednik, ce je vodstveni ali nadzorni organ ali nosilec tega subjekta 
vedel za storjeni prekršek. Ce tega ni vedel, se pravnemu nasledniku
lahko izrece le odvzem predmetov in odvzem premoženjske koristi.

Pojmovanje odgovorne osebe

Odgovorna oseba je tista oseba, ki je pooblašcena opravljati delo v 
imenu, na racun, v korist ali s sredstvi pravne osebe. Vrsta pravne 
podlage, po kateri oseba opravlja delo (denimo pogodba o zaposlitvi, o 
delu, mandatno razmerje, dogovor), ni pomembna za presojo njene 
odgovornost in se nanaša na neposredno storitev ali opustitev, ki je 
uresnicila znake prekrška, kot tudi na pooblastitev za dolžno
nadzorstvo.

Pomen dolžnega nadzorstva

Tako bo odgovorna  tudi oseba, ki izvaja dolžno nadzorstvo, s katerim 
bi se lahko prekršek preprecil. Ce je za nastanek prekrška poleg 
prispevka neposrednega storilca odlocilen tudi prispevek osebe, 
zadolžene za nadzorstvo, lahko za prekršek odgovarjata oba. Za 
dolžno nadzorstvo je odgovoren vodstveni oziroma nadzorni organ, 
razen ce dokaže, da je bila odgovornost s pravnim aktom prenesena na 
drugo osebo (takrat bo v primeru prekrška odgovorna slednja). V 
primeru da ima vodstveni ali nadzorni organ vec članov, so za dolžno 
nadzorstvo odgovorni vsi, razen ce dokažejo, da je bila odgovornost s
pravnim aktom naložena le posameznim clanom.

Postopek o prekršku

Dejanje, ki ga je izvršil podjetnik, ali pri njem zaposlena oseba, mora 
biti doloceno v predpisu o prekršku – to je pogoj za pricetek postopka 
o prekršku. Opisi prekrškov so razkropljeni po zakonskih in 
podzakonskih aktih, njihovo natancno število ni znano, je pa 
precejšnje. Za podjetnike, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, bodo tako v 
primeru kršitev prišle v poštev prekrškovne dolocbe okoljskih 
predpisov, za podjetnike, ki zaposlujejo druge osebe, prekrškovne 
dolocbe predpisov s podrocja delovnega prava, za vse podjetnike pa 
ustrezne prekrškovne dolocbe davcne zakonodaje in 688. clena Zakona
 o gospodarskih družbah.

Vir: Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

IZPELJAVA KOMPENZACIJE

Ali je kompenzacijo obvezno potrebno speljati preko TRR (ali je
potrebno izvesti polog in dvig na TRR)?

Zakon o placilnih storitvah in sistemih ZPlaSS ne vsebuje dolocb - 
obveznosti za imetnike transakcijskih racunov, da bi bilo treba pobote 
med upniki in dolžniki kakorkoli prijavljati in izkazovati preko svojega 
racuna, davcni predpisi (predvsem zakon o davcnem postopku) pa tega 
tudi nikoli ni predpisoval. Prav tako od 1.1.2010 pri banki ni treba 
vec poracunavati dvigov gotovine z izdatki gotovine, saj se je s 
1.1.2010 prav zaradi ZPlaSS prenehal uporabljati Pravilnik o 
placevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu. Je pa pobot v 
nekaterih redkih primerih še vedno smiseln, in sicer bolj kot dokaz, da
je do posla res prišlo (za davcne namene).

Vir: http://www.dashofer.si

PRENOS STAREGA LETNEGA DOPUSTA V 
NOVO KOLEDARSKO LETO

Prenašanje dela letnega dopusta iz enega, v drugo koledarsko leto, je 
povezano s pravili Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 
42/2002, 46/2007 Odl. US: U-I-45/07, 103/2007) (odslej: ZDR) o 
izrabi letnega dopusta. ZDR v prvem odstavku 163. člena daje 
možnost, da se letni dopust lahko izrabi v več delih. Vendar je pri izrabi 
letnega dopusta v več delih potrebno paziti na to, da traja en del izrabe 
letnega dopusta neprekinjeno vsaj dva tedna in da sta dva tedna letnega 
dopusta odmerjenega v tekočem koledarskem letu izrabljena do konca
tekočega koledarskega leta.

Možnost, ki jo ZDR dopušča glede deljene izrabe letnega dopusta, ni 
možno razlagati na način, da delodajalec delavcu v določenem letu 
odobri izrabo le dveh tednov letnega dopusta, preostali del letnega 
dopusta pa mu ne pusti izrabiti (oz. od delavca zahteva, da ga prenese v 
naslednje koledarsko leto), ker to ne dopušča delovni proces. Skladno z 
drugim odstavkom 163. člena ZDR je namreč delodajalec primarno 
dolžan delavcu zagotoviti izrabo celotnega letnega dopusta v tekočem 
koledarskem letu – torej v letu, v katerem je bil delavcu letni dopust 
odmerjen. Možnost deljene izrabe letnega dopusta in prenos »starega« 
letnega dopusta v novo koledarsko leto, je primarno možnost, ki jo ima 
delavec. Delavec je namreč skladno z ZDR dolžan do konca 
koledarskega leta izrabiti le dva tedna letnega dopusta, preostanek pa 
lahko (v skladu z dogovorom z delodajalcem) prenese v novo
koledarsko leto.

V primerih, ko zaposleni ne izrabijo celotnega letnega dopusta do 
konca tekočega leta (ker obstoji takšen dogovor med njimi in 
delodajalcem), se določen del letnega dopusta lahko prenese v novo 
koledarsko leto. Preneseni del letnega dopusta pa mora delavec izrabiti 
najkasneje do 30. junija v koledarskem letu, v katerega je prenesel 
»stari« dopust. V praksi so pogosta vprašanja, kaj se zgodi z delom 
dopusta do dveh tednov, če delavec do konca tekočega leta ne izrabi 
celih dveh tednov dopusta (ampak npr. le 1 teden) in kaj se zgodi z 
delom letnega dopusta prenesenega v novo koledarsko leto, ki ga 
zaposleni ne izrabi v celoti do 30.6. tega leta? ZDR nikjer ne določa, da 
ti deli letnega dopusta delavcu »propadejo«, se je pa na takšno stališče 
postavila praksa (tudi sodna). Torej, če delavec ne izrabi 2 tednov 
letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, mu razlika med dejansko 
izrabljenim letnim dopustom in zakonsko »zahtevanima« dvema 
tednoma »propade«. Enako velja tudi za primere, ko zaposleni do 30.6. 
v naslednjem koledarskem letu ne izrabi celotni del prenesenega 
»starega« letnega dopusta. Ali delavcu v tem primeru pripada 
odškodnina za neizrabljeni letni dopust? NE. ZDR izrecno določa, da 
izplačilo odškodnine za letni dopust ni dovoljeno, razen v primeru
prenehanja delovnega razmerja.

Vir: http://www.dashofer.si
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DAVKI, TRžENJE

PODJETJA, NOVA PRAVILA ZA ODBITKE DDV

Za gospodarske subjekte, zavezance za DDV, velja novo zakonsko 
dolocilo - za racune, izdane od vceraj. In sicer: ce dobavitelju racuna ne 
bodo placali v 60 dneh oziroma izjemoma (pisni dogovor) v 120 dneh, 
zanj ne smejo uveljaviti odbitka DDV. Ce pa so odbitek po neplacanem 
racunu že uveljavili, morajo povecati svojo davcno obveznost v višini
uveljavljenega odbitka.

Za neupoštevanje teh dolocil je predpisana globa od dva tisoc do 125 
tisoc evrov. Vceraj je zacel teci tudi trimesecni rok, predviden v zakonu 
o preprecevanju zamud pri placilih, po preteku katerega (torej od 16. 
junija) bodo morali dolžniki prijavljati neplacane obveznosti v obvezni 
vecstranski pobot pri AJPES . Takrat bo vzpostavljen tudi javni register 
menic, protestiranih zaradi neplacila. Tar: ife za pobot še niso znane.

Vir: http://www.ajpes.si

SPREMEMBA DAVČNE STOPNJE ZA 
STANOVANJA

Dopolnitve in spremembe ZDDV-1 prinašajo obdavčenost po nižji 
stopnji za stanovanjske objekte, ki so del socialne politike. 

Od 1. januarja 2011 so zaradi dopolnitev in sprememb Zakona o 
davku na dodano vrednost (ZDDV-1) ter Pravilnika o izvajanju Zakona 
o davku na dodano vrednost po nižji stopnji (8,5%) obdavčena: 

· stanovanja in drugi stanovanjski objekti, namenjeni za 
trajno bivanje, ter deli teh objektov, če so del socialne 
politike, vključno z gradnjo, popravili in obnovo; 

· obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, 
ki predstavljajo bistveni del vrednosti. 

Dobava in gradnja stanovanj, ki niso del socialne politike je 
obdavčena po splošni davčni stopnji. Kaj pa se sploh šteje za 
stanovanjski objekt, ki je del socialne politike države? Z EU predpisi to 
ni opredeljeno, pač pa vsaka država članica pojem opredeli v svojih 
predpisih. Skladno s 54. členom pravilnika se za namene DDV šteje, da 
so del socialne politike stanovanja namenjena za trajno bivanje, katerih 
površina ne presega 120 m2 v večstanovanjskih hišah oziroma 250 m2
uporabne površine stanovanja v individualnih hišah.

Od storitev obnove in popravil vseh stanovanj se obračunava DDV 
po nižji davčni stopnji, če:

· so storitve zaračunane neposredno investitorju; 
· gre za storitve, uvrščene pod šifro F/GRADBENIŠTVO 

standardne klasifikacije dejavnosti. 

V kolikor stanovanja niso del socialne politike je pomembno, da ne 
gre za storitve novogradnje, vrednost obnovljenih materialov pa 
naj ne presega 50% celotne vrednosti opravljene storitve brez
DDV.

Vir: http://www.durs.gov.si
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KAKŠNA SO POOBLASTILA DAVČNEGA 
INŠPEKTORJA

Davčni inšpektor ima za opravljanje inšpekcijskega nadzora določena 
pooblastila. Njegova naloga je preprečevati in odkrivati davčne
prekrške in druga kazniva dejanja.

Pri opravljanju svojih nalog ima davčni inšpektor pravico:

· ogledati si in pregledati vsa zemljišča, poslovne prostore in 
druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti 
ali pridobivanje dohodkov; za poslovne prostore se štejejo 
tudi stanovanjski prostori, ki jih je davčni zavezanec 
določil kot svoj sedež, oziroma kot poslovni prostor, kjer 
se opravlja dejavnost; 

· vstopiti in pregledati poslovne in druge prostore (razen 
stanovanj), ki ne pripadajo zavezancu, ker obstaja 
utemeljen sum, da zavezanec v njih opravlja dejavnost, ali 
da so tam stvari zavezanca, na katere se nanaša izvajanje 
prej navedenih nalog davčnega inšpektorja; 

· pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna 
sredstva, napeljave, predmete, blago, stvari, snovi, 
poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter 
poslovanje in dokumentacijo državnih organov, 
gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in 
skupnosti ter fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost; 

· pregledati poslovne knjige in evidence, pogodbe, poslovne 
listine in poslovno dokumentacijo drugih oseb, ki se 
nahajajo pri osebi, pri kateri se izvajajo prej navedene 
naloge davčnega inšpektorja; 

· pregledati evidence o zaposlenih, njihovem številu, 
pogodbah in dohodkih ter jih primerjati s prijavljenimi 
podatki in podatki iz uradnih evidenc; 

· pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge 
dokumente ter poslovanje in dokumentacijo ter zahtevati 
izdelavo njihove pisne oblike, ki mora verodostojno 
potrjevati elektronsko obliko, kadar se vodijo in hranijo na 
elektronskem mediju; 

· zaslišati stranke in priče v upravnem postopku; 
· pregledati listine, ki dokazujejo pravni status zavezanca za 

davek ter druge listine in dokumente, s katerimi lahko 
ugotovi istovetnost oseb; 

· brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke 
iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo 
na zavezanca za davek in ki so potrebni za izvedbo prej 
navedenih nalog davčnega inšpektorja; 

· fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov 
osebe, prostore, objekte, postroje, napeljave in druge 
predmete, ki so našteti zgoraj; 

· reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge 
dokumente; 

· preveriti listine, ki spremljajo blago na poti oziroma pri 
transportu; če se mora pri preverjanju blaga na poti ali pri 
transportu posebej urediti prometni režim, mora inšpektor 
zahtevati pomoč policije; 

· zbirati in pridobivati potrebna obvestila in podatke od 
oseb, ki bi utegnili biti koristni za preprečevanje in 
odkrivanje kršitev predpisov o obdavčenju; 

· za največ 30 dni zaseči listine, predmete, vzorce, evidence 
in druge dokumente, ki jih potrebuje za izvajanje davčnega 
nadzora ali če je to potrebno zaradi zavarovanja dokazov 
in so podani utemeljeni razlogi za sum kršitve zakonov in 
drugih predpisov. Izjemoma lahko davčni inšpektor pri 
obsežnem in dolgotrajnem davčnem inšpekcijskem 
nadzoru podaljša rok za zaseg, vendar največ do skupno 90 
dni. O zasegu izda davčni inšpektor potrdilo s seznamom o 
zaseženi dokumentaciji, predmetih in vzorcih. 

     Davčni inšpektor vrne zaseženo v roku 30 oziroma 90 dni razen 
v primerih, ko je bilo na podlagi določb zakona, ki ureja 
kazenski postopek, zaseženo predano policiji .  

· zavezancu za davek za največ tri dni prepovedati opravljati
        dejavnost; 
· opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom izvajanja
        prej navedenih nalog davčnega inšpektorja.

Vir: http://www.japti.si



PODJETNIŠTVO/KMETIJSTVO

BANKA TURISTIČNIH PRILOŽNOSTI 
POSPEŠUJE DOSEŽKE V TURIZMU

Slovenska turistična organizacija v okviru Banke turističnih 
priložnosti Slovenije objavlja dva nova razpisa za spodbubjanje 
inovativnosti v slovenskem turizmu, vsakoletni razpis za nagrado

sejalec in novost, povabilo k sodelovanju za sinergetike.

I - RAZPIS SEJALEC ZA INOVATIVNE DOSEŽKE V 
TURIZMU

Sejalec je priznanje Slovenske turistične organizacije za ustvarjalne in 
inovativne dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali 
trženjskih pristopov v turizmu, ki prispevajo k večji prepoznavnosti
turistične ponudbe Slovenije.

Na razpis se lahko prijavite vsi, ki ste turistične novosti uvedli med 1. 1.
2009 in 31. 12. 2010. 
Rok za oddajo predprijav je 10. maj 2011.
Za prijavne obrazce pa pišite na e-naslov 

.

II - POVABILO K SODELOVANJU SINERGETIK, 
PREDRAZPIS SNOVALCA

Sinergetik je novost letošnjega leta.  so javna ali zasebna 
telesa, ki so pripravljena dodatno sofinancirati zamisli, prijavljene na 
razpis  (ta bo objavljen aprila letos). In zakaj bi postali 
sinergetik? Zato, ker boste s tem, ko boste najboljšim zamislim 
ponudili sofinanciranje, v svoje okolje privabili dobre ideje in njihove 
uresnicevalce. Prijavitelje boste spodbudili k prijavi še kakovostnejših 
projektov, prilagojenih prav za vaše okolje/regijo/destinacijo. 

Vsi zainteresirani nam najpozneje do 11. aprila pišite na e-naslov 
, kjer boste prejeli vse

dodatne informacije.

Vir: http://www.japti.si

scrambled_mail_hrefsejalec@btps.si

Sinergetiki

Snovalec

scrambled_mail_hrefbtps@slovenia.info

SPREMEMBA ZAKONA O PREKRŠKIH

Spremembe zakona o prekrških na novo definirajo pogoje 
odgovornosti samostojnega podjetnika posameznika in posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost. 

Državni zbor je 1. februarja 2011 sprejel Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-1G), ki na novo definira 
odgovornost samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost. Po 14.a členu zakona (prvi odstavek) 
sta samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost za prekršek, ki ga storilec stori pri opravljanju njune 
dejavnosti odgovorna za prekršek pod naslednjimi pogoji (navedenimi
v 14. členu):

· pri opravljanju njune dejavnosti storilec stori prekršek v 
njunem imenu ali za njun račun ali v njuno korist ali z 
njunimi sredstvi, 

· storilca prekrška ni mogoče odkriti ali če za prekršek ni 
odgovoren, če je njun vodstveni ali nadzorni organ opustil 
nadzorstvo, s katerim bi se prekršek lahko preprečil. 

Ne glede na ti določbi samostojni podjetnik ni odgovoren za prekršek, 
če dokaže, da je bil prekršek storjen z namenom škodovanja njemu ali z 
zavestnim kršenjem pogodbe, na podlagi katere storilec opravlja delo
ali storitev zanj. 

Drugi odstavek 14.a člena navaja, da sta samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, za 
prekršek, ki ga pri opravljanju svoje storitve storita sama, odgovorna
pod naslednjimi pogoji (navedenimi v 9. členu):

· sta storila prekršek iz malomarnosti ali z naklepom, 
· predpis o prekršku lahko določi, da je storilec odgovoren 

le, če je prekršek storil z naklepom. 

S 14.b členom je definirana odgovornost v primeru stečaja ali 
prenehanja, pri čemer sta, tako prvi odstavek, samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, v 
primeru stečaja odgovorna za prekršek, ne glede na to, ali je bil ta 
storjen pred začetkom stečajnega postopka ali pred njim. Globa se jima 
sicer ne izreče, pride pa do odvzema predmetov in premoženjske
koristi.

Tretji odstavek 14.b člena navaja, da, v kolikor samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja svojo 
dejavnost, pred izdajo odločbe oziroma sodbe o prekršku preneha 
obstajati v tej statusni obliki, se ga spozna za odgovornega. Sankcije in 
odvzem premoženjske koristi se izrečejo fizični osebi – nosilki
statusne oblike,ki je prenehala.

S 15. členom zakona se vpelje pojem odgovorne osebe. 
Odgovorna oseba je tista:

· ki je pooblaščena opravljati delo v imenu, na račun, v 
korist ali s sredstvi samostojnega podjetja posameznika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja svojo dejavnost (prvi 
odstavek), 

· ki je pri prejšnjima subjektoma pooblaščena izvajati 
dolžno nadzorstvo, s katerim se lahko prepreči prekršek. 

Nadzorstvo izvaja (tretji odstavek) pooblaščen vodstveni organ, 
nadzorstvo nad njim pa nadzorni organ, razen če dokaže, da je 
odgovornost za izvajanje dolžnega nadzorstva s pravnim aktom 
prenesena na drugo osebo. Če ima vodstveni ali nadzorni organ več 
clanov, je po četrtem odstavku odgovoren vsak posebej, z izjemo 
dokaza, da je bila odgovornost s pravnim aktom naložena zgolj
posameznim članom.

Člen 15.a navaja, da je odgovorna oseba odgovorna za prekršek:
· ki ga stori s svojim dejanjem pri opravljanju dejavnosti 

samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki 
samostojno opravlja svojo dejavnost, 

· odgovornost odgovorne osebe ne preneha, tako drugi 
odstavek, če ji je prenehala zaposlitev ali ni več druge 
pravne podlage za delo za samostojnega podjetnika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. 

Ne glede na te določbe odgovorna oseba ni odgovorna za prekršek, če 
je ravnala po odredbi nadrejene odgovorne osebe ali vodstvenega ali 
nadzornega organa ali po odredbi samostojnega podjetnika 
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in je 
storila vse, kar je bila po zakonu, drugem predpisu ali notranjem aktu
dolžna storiti, da bi preprečila prekršek.

Povzeto po: Register predpisov RS

ODDAJ SVOJ OGLAS!
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INFORMACIJE

RAZPIS ZA SODELOVANJE NA PROMOCIJSKO-
PRODAJNIH PRIREDITVAH

· Podeželje v mestu – Velika noč na podeželju 
sobota, 16. april 2011, na Pogačarjevem trgu v Ljubljani

· Podeželje v mestu – dobrote slovenskih kmetij 
sobota, 14. maj 2011, na Pogačarjevem trgu v Ljubljani
(pogoj sodelovanje na ocenjevanju 22. razstave Dobrote slovenskih 
kmetij na Ptuju)

Namen prireditev Podeželje v mestu je predstavitev in promocija 
raznolikosti ponudbe slovenskih kmetij (prodaje pridelkov ter izdelkov 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah). Pogoj za sodelovanje je poravnan 
članski prispevek Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Za 
sodelovanje na prireditvi 14. maja 2011 je poleg tega pogoj 
sodelovanje na ocenjevanju 22. razstave Dobrote slovenskih kmetij na
Ptuju.

Pisne prijave sprejemamo do zasedbe mest na naslov elektronski 
naslov  ali dostavljeno na naslov Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije (za PVM), Celovška 135, 1000 Ljubljana.

· Prijavnina za stojnico je 18 €. Poravnate jo po prejemu 
predračuna. 

· V prijavi navedite vaše kontaktne podatke (ime, priimek, 
naslov, kontaktni telefon in elektronski naslov, ime kmetije 
in vašo ponudbo). 

· Za prodajo pridelkov dodatna dokumentacija ni potrebna. 
Za prodajo izdelkov nam pošljite kopijo veljavne odločbe 
o registraciji dopolnilne dejavnosti na kmetiji oziroma 
drugačne registracije. 

Za dodatne informacije pokličite na telefon 01 51 36 641 oz. 041 366 
504 (Tatjana Vrbošek) ali 01 51 36 652 oz. 031 717 975 (Jerica
Potocnik).

Prijave za posamezno prireditev sprejemamo po objavi razpisa v
Zeleni deželi in spletni strani .

pr@kgzs.si

www.kgzs.si

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM 
2010/2011 (108. JR - PUD 2010/2011)

Sklad je 18. marca 2011 na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu 
RS št. 20/2011 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud 
delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po 
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma 
študijskem letu 2010/2011. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
za ta javni razpis, znaša 3.891.436,90 EUR. Rok za oddajo vlog je

4.maj 2011.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade 
dijaka oziroma študenta višje šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci 
izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake 
oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente. Za 
pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je 
dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Šola prejme sredstva za 
usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter 
administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za

prijavo na ta javni razpis. Vlogo na javni razpis pošlje šola. Del 
dokumentacije, ki jo mora izpolniti delodajalec, to v fizični obliki

pošlje delodajalec neposredno šoli.

Zaradi hitrejše obdelave podatkov šole in delodajalce prosimo, da 
izpolnjene prijavne obrazce pošljejo tudi v elektronski obliki 
neposredno na sklad (v prijavnem obrazcu izberete opcijo "pošlji po e-
pošti"). 

Popolna vloga mora vsebovati:

· izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec "Podatki o šoli" 
(točka II. razpisne dokumentacije), 

· izpolnjeno, podpisano in žigosano "Izjavo šole o 
izpolnjevanju pogojev javnega razpisa" (točka II. razpisne 
dokumentacije); 

· izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec "Seznam 
prijavljenih oseb" (točka II. razpisne dokumentacije), 

· izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec "Podatki o 
delodajalcu" (točka II. razpisne dokumentacije), 

· izpolnjeno, podpisano in žigosano "Izjavo delodajalca o 
izpolnjevanju pogojev javnega razpisa" (točka II. razpisne 
dokumentacije); 

· kopijo sklenjene pogodbe/sklenjenih pogodb o prakticnem 
usposabljanju z delom/prakticnem izobraževanju za 
posamezno prijavljeno osebo, za šolsko oz. študijsko leto, 
za katerega se uveljavlja sofinanciranje spodbude. 

Vir sofinanciranja 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja« in 3.2 prednostne usmeritve: »Izboljšanje 
usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na
znanju«.

Vir: http://www.sklad-kadri.si
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MLADINSKI SVET AJDOVŠČINA - TESTIRANJE 
ZAPOSLJIVOSTI MLADIH

Visoka stopnja brezposelnosti med mladimi je težava, ki negativno 
vpliva na celotno družbo. Statisticni podatki zadnjih let kažejo na 
zmanjševanje brezposelnosti mladih, kar pa se na drugi strani odraža v 
vse vecjem odstotku tistih, ki podaljšujejo status študenta oz. se 
zatecejo k alternativnim oblikam zaposlitve. Zaposlitev je primarni 
pogoj, ki mladim omogoca financno varnost, osamosvojitev, možnost
ustvarjanja družine ter prestop v dobo odraslosti. 

Naloga države je zagotoviti pogoje, ki omogocajo vecje zaposlovanje 
mladih. Sprašujemo pa se, kaj lahko mladi sami naredimo za to, da 
izboljšamo svoj položaj na trgu dela? Na Mladinskem svetu 
Ajdovšcina nudimo brezplacno testiranje in svetovanje o zaposljivosti 
mladih. Namen individualnih testov je mlade soociti s stanjem na trgu 
dela in mladim svetovati, kako povecati svoje zaposlitvene možnosti. 
Mladim bo na voljo usposobljeni svetovalec, ki jim bo individualno, na 
podlagi rešenega vprašalnika svetoval, kako postati bolj zaposljivi ter 
odgovoril na vprašanja, ki si jih mladi nocejo ali ne znajo postaviti
zaposlitvenim uradnikom. 

Testiranje je namenjeno: 
- Mladim iskalcem (prve) zaposlitve
- Absolventom in drugim mladim, ki zakljucujejo šolanje in bodo 
kmalu vstopili na trg dela
- Mladim, ki se šele odlocajo o svojem bodocem poklicu, a jim za 
svojo prihodnost ni vseeno
- Vsem, ki bi radi preverili svojo zaposljivost in prisluhnili nasvetom 
za ucinkovitejše iskanje zaposlitve 

S testiranjem oz. svetovanjem bomo priceli v soboto, 26. marca 
med 10 in 16 uro in nadaljevali vse do konca aprila. Testiranje bo v 
aprilu potekalo ob ponedeljkih med 10 in 12 uro in ob torkih med 
13 in 15 uro (oz. po dogovoru) v prostorih Mladinskega sveta 
Ajdovšcina. 

Informacije: Rozana Mužica, MSA Telefon: 040 475 677 
Elektronski naslov: rozana.muzica@msa.si



INFORMACIJE

RECIKLIRAJ IN ZASLUŽI

Imate šivalni stroj? So v omarah spravljene strgane kavbojke, ki ste jih 
mislili predelati v kratke hlace, da jih boste še vedno lahko nosili? 
Svojo ljubezen do šivanja izkoristite v svoj prid in se lotite posla s 
prodajo in preoblikovanjem že uporabljenih izdelkov. 
Zacetni stroški so precej nizki, potrebujete le šivalni stroj, nekaj starih 
hlac iz džinsa, prostor za delo in nekaj idej za oblikovanje vzorcev. Ko 
boste porabili svoja stara oblacila, boste morali poiskati nov vir
pridobivanja tekstila. 

Poglejte si tudi spletno stran Wear it again, Sam (Ponovno obleci, 
Sam). Gre za avstralsko podjetje, ki je specializirano za kupovanje in
prodajo kakovostnih recikliranih otroških oblacil.
 

Vir: http://www.podjetnik.si

www.wearitagainsam.com.au

POLEG S.P. IN D.O.O. ŠE SO.P.

Poslanci so sprejeli zakon o socialnem podjetništvu, ki bo zacel
veljati 1. januarja prihodnje leto.

Socialna podjetja, ki jih bo oznacevala kratica so. p., se bodo lahko 
ukvarjala s socialnim varstvom, vzgojo in izobraževanjem, promocijo 
zdravja, organiziranjem mladinskega dela, ekološko proizvodnjo 
hrane, trgovino za socialno ogrožene ter podobnimi dejavnostmi.

Delo v socialnih podjetjih bodo dobile najranljivejše skupine na trgu 
dela, ki sicer težko dobijo zaposlitev – to so brezposelni, ki so bolni, 
brez zaposlitve vec kot dve leti, iskalci prve zaposlitve, ki so na zavodu 
za zaposlovanje prijavljeni vec kot pol leta ali so starejši od 55 let, 
Romi, mladoletniki brez koncane osnovne ali nižje poklicne šole in
invalidi.

Socialno podjetje mora v prvem letu trajno zaposlovati najmanj enega 
delavca, nato pa najmanj dva; drugo leto delovanja mora imeti iz 
socialnega podjetništva najmanj 40 odstotkov vseh prihodkov, nato pa
vsaj polovico.

Vir: http://www.dashofer.si

KAKO SE NAJBOLJE ZAVAROVATI KOT 
DIREKTOR LASTNE DRUŽBE

Vkljucitev v obvezno zdravstveno zavarovanje poslovnih oseb 
dolocata dve šifri zavarovalnih podlag, 103 in 040. Slednja ne
vkljucuje vec zavarovanja za primer brezposelnosti.

Poslovodne osebe, ki za upravljanje družbe sklenejo pogodbo 
civilnega prava, se morajo obvezno zdravstveno zavarovati, morajo pa 
hkrati biti lastniki zasebnih družb, ki jih upravljajo. Lastniki morajo 
biti obvezno zdravstveno zavarovani, v kolikor niso zavarovani z
drugega naslova.

Vkljucitev v obvezno zdravstveno zavarovanje dolocata dve šifri 
zavarovalnih podlag, to sta zavarovalna podlaga 040 in zavarovalna 
podlaga 103. Prva (040) vkljucuje socialno zavarovanje in je pogojena 
z družbenikom zasebne družbe, ki je hkrati poslovodna oseba in 
opravlja dejavnost kot edini ali glavni poklic. To pa ne velja, v kolikor 
je ta poslovodna oseba na šolanju, takrat se lahko zavaruje po drugi 
podlagi (103), ki pa vkljucuje zgolj zdravstveno zavarovanje.

Poslovodnim osebam, zavarovanim kot lastniki družb (040 in 103), so 
v casu, ko nimajo poravnanih obveznosti placevanja prispevkov, 
zadržane pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz 
naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, uveljavijo lahko le 
nujno zdravljenje. Hkrati je poslovodna oseba, ki je vkljucena v 
obvezno zdravstveno zavarovanje kot lastnik družbe, sama zavezanec 
za placilo vseh prispevkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
(za primer bolezni in poškodbe izven dela ter za poškodbo pri delu in 
poklicno bolezen), pri cemer je osnova za obracun prispevkov najnižja
bruto pokojninska osnova.

Novost v letu 2011 je, da podlaga 040 ne vkljucuje zavarovanja za 
primer brezposelnosti, obvezno se za ta primer zavarujejo le 
poslovodne osebe, ce so edini lastniki družbe (enoosebne družbe). 
Zavarovalna podlaga 040 po novem vsebuje tri vrste socialnega 
zavarovanja, in sicer pokojninsko in invalidsko, zdravstveno 
zavarovanje ter starševsko varstvo. Opravljanje poslovodne funkcije je 
podlaga za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 
24,35% od najmanj minimalne bruto pokojninske osnove, ki znaša
844,35 EUR.

Vir: http://www.dashofer.si
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NAČRTOVANE SPODBUDE V LETU 2011

Letos in tudi prihodnje leto lahko največ koristi pričakujejo inovativno 
usmerjena podjetja, ki bodo dobila največ spodbud v obliki povratnih,
delno tudi nepovratnih sredstev.

V letu 2011 so načrtovane spodbude:
·  
·  
·  

(usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011, 
sofinanciranje vzpostavitve kompetentnih centrov za 
razvoj kadrov za obdobje 2011-2014, vseživljenjska 
karierna orientacija za delodajalce in zaposlene 2011-2015, 
izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem za 
šolsko/študijsko leto 2011/2012, certifikat družini prijazno 
podjetje 2011-2015); 

·  
(posodabljanje kmetijskih gospodarstev, dodajanje 
vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, 
diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti, podpore 
ustanavljanju in razvoju mikropodjetij); 

·  

Ministrstva za gospodarstvo
Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI)

.  - sofinanciranje raziskovalno-razvojnih 
projektov z namenom zaščite IL, 

· , Procesni vavčer, sofinanciranje 
interdisciplinarnih razvojnih skupin z možnostjo prehoda 
razvojnega kadra iz institucij znanja v podjetja); 

·  (mladi 
raziskovalci iz gospodarstva, VALOR - podpora spin-off 
podjetjem, INO - podpora tehnološko inovacijskim 
vozliščem); 

·  (namenska kreditna linija za financiranje 
tehnoloških razvojnih projektov, namenska kreditna linija 
za financiranje do okolja prijazne proizvodnje in 
proizvodov, drugi krediti prek bank posrednic ... ); 

·  (P1 - klasične garancije, 
P1 TIP - garancije za tehnološko inovativne projekte, P2 - 
subvencije za zagon podjetij v tehnoloških parkih in 
inkubatorjih, LF - lastniško financiranje); 

·  (razpis za 
podjetništvo - povratna sredstva, investicije v podjetništvo 
v krajih ob državni meji - nepovratna sredstva itd.)

·  (posojila z ugodno 
obrestno mero za pravne osebe in samostojne podjetnike, 
posojila z ugodno obrestno mero za občane, nepovratne 
finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov 
energije itd.)

Inovacijski vavčer

Mentorski vavčer

Javne agencije za tehnološki razvoj TIA

SID banke

Slovenskega podjetniškega sklada

Slovenskega regionalnega in razvojnega sklada

Slovenskega okoljskega javnega sklada

http://www.wearitagainsam.com.au


     Davčni inšpektor vrne zaseženo v roku 30 oziroma 90 dni razen 
v primerih, ko je bilo na podlagi določb zakona, ki ureja 
kazenski postopek, zaseženo predano policiji. Zavezanec 
lahko zahteva vračilo zaseženih listin, predmetov, vzorce, 
evidenc in drugih dokumentov pred potekom 30 oziroma 90 
dnevnega roka, če izkaže, da jih nujno potrebuje pri

        poslovanju; 
· zavezancu za davek za največ tri dni prepovedati opravljati
        dejavnost; 
· opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom izvajanja
        prej navedenih nalog davčnega inšpektorja.

Vir: http://www.japti.si

DOBRO JE VEDETI

VARNA VOŽNJA S TRAKTORJI V CESTNEM 
PROMETU

Preventiva 
Za pomlad in jesen je znacilnih tudi veliko kmetijskih opravil v 
naravnem okolju. Pri delih se pogosto uporabljajo traktorji, ki so 
konstruirani za vožnjo, vleko ali potiskanje traktorskih prikljuckov, za 
pogon teh prikljuckov ali za vleko priklopnega vozila.

Upoštevajte cestnoprometne predpise in naslednja pravila: 

· Traktor naj vozi voznik, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje kategorije F, je usposobljen za delo s traktorjem 
in traktorskimi priključki ter ni pod vplivom alkohola, 
mamil ali psihoaktivnih zdravil. 

T or m i r st i e č  · rakt  ora bit  egi r ran, t hni no brezhiben s
pr žgani i i čči i u  er odse  n ri m  n st mi l mi t  vniki i ust ezno 
opr l n r a s č č  m prem je z umeno rot cij ko lu jo, e i a ipet 
pr č k, k i i od a j  iklju e  i je š rš  tr ktor a.

· N akt e evaž ko b,  e a tr orju naj s pr a le toli ose  kolikor j
s . N akt ski pr j č h ol eno edežev  a tr or h ikl u ki oseb ni dov j
pr  evažati!

· N pr kl pr i ) se m pr do  a i opnem vozilu ( ikol ci   s e evažati pet
ose ebni za  n l e ovor  č sb, potr h  nalaganje i  raz aganj t a, e edijo 
na pr opne a a apodu ikl g  vozila znotr j str nic. 

· V i r e be s  t unobenem pr me u s ose ne mejo voziti na ovor ! 
· H e l t anj i a ritrost vožnje morat  vedno pri agodi i st u n r zme am 

n  t a i voz t akt  as t n a ces i, po k ter  i r or, ter l tnos im i stanju 
i opnega l i č i tpr kl vozi a ali pr klju ka n ovora na njem ali v 

njem. 
· i vk čč vanj v e s m e a , da e stPr  lju e u prom t e orate pr pri ti   j  ce a 

os adost  zda i  bo j č e pr tpr ta v z ni ra lj , da vkl u evanj  v ome  
no.var  

· i nj ut e povr n c o e r kolPr  vož i z ne rj nih ši na est j t eba esa 
č t  l  i p dat na st  vedno o is iti, da zem ja al  blato ne a a  ce o.

e o e r ne a Čč s .  · On snaženo cest j t eba mudom o i titi  e tega ne 
 i ne or st  naže c o stori al  m e oriti ones vale sam, cest na 

egove t  č st  dni dr ec esnj  s roške o i i re  vz ževal  c te. 
ovor  e eds j i neva a  r za uge · T  ne sm pr tavl at  rnosti li ovi e dr

e v om u r č i kode c i iudel žence pr et , povz o at  š na est  n 
ekt h, sna i okol m še tobj i  one ževat  ja, z anj vati s abilnosti 
l  ocat   dovol ni eva  vozi a, povzr i hrupa nad je m, zmanjš ti

gl i vozni  i i pr i  pre ednost  ku, zakr vat  na av voz la in se 
zs a  zra ipati li padati  vozila. 

vaj s e ni·  i i l  r j  Pri vožnj  n de u s t aktor em upošte te v a t h cna 
i anavod l  t akt upor pr j .za r or in abo ikl uckov  

uj red s s ·  i i l  r j  Pri vožnj  n de u s t aktor em spošt te p pi e 
r j t upod oc a vars va pri del . 

: h / w w. i j sVir  ttp: / w pol ci a. i

KONCEPT 5 KLJUČEV DO PREPRIČLJIVOSTI 
PRI PRODAJI

1. Strankam ni mar, koliko veste, dokler ne vidijo, koliko vam je 
mar zanje. To pomeni, da v vecini primerov stranka sploh ne bo 
poslušala vaše predstavitve, ce niste pred tem zgradili zaupanja, 
ugotovili, kakšne so njene potrebe in ji pokazali, da vam je mar zanjo.

2. Ugotovite, kakšne so psihološke potrebe stranke. Vsaka stranka 
ima dolocene potrebe. Vse preveckrat prodajniki pri prodaji kar 
predvidevajo, kakšne naj bi te potrebe bile. Toda v vecini primerov se 
takšne prodaje ne zakljucijo dobro, saj ima stranka skoraj vedno 
drugacne potrebe od pricakovanih. Ce vam stranka na primer pove, da 
ji je pomembna hitra dostava, jo vprašajte, zakaj. Tako boste ugotovili
njen psihološki razlog. 

3. Naj bo nakup preprost. Stranki pri prodaji pokažite, da je 
nakupovanje in sodelovanje z vami preprosto in to seveda tudi 
upravicite. V današnjem casu je za stranke cas izjemnega pomena. Zato 
nocejo sodelovati s ponudniki, ki jim po nepotrebnem kradejo cas in jih 
utrujajo z nepotrebno birokracijo. Poenostavite torej svoje postopke 
nakupovanja in sodelovanja s stranko ter jih predstavite stranki.

4. Prodajajte vrednost in ne ceno. Tekmovanje na osnovi cene ni 
nikoli najboljša možnost. Vedno se bo na trgu namrec našel ponudnik, 
ki lahko zniža vašo ceno še za en evro. Stranki raje pokažite, kaj bo z 
nakupom od vas dobila. Kakšne so prednosti, ki jih ponujate, in kakšne 
koristi prinašajo stranki? Stranke vedno podzavestno tehtajo med 
vrednostjo in ceno. Gradite torej na tem, da bo vrednost, ki jo vi 
izkazujete, izjemno visoka in da se bo zaradi tega zdela stranki vaša
cena zelo upravicljiva.

5. Usmerjajte pricakovanja stranke. Pri vecini izdelkov ali storitev, 
ki so nekoliko kompleksnejše in jih stranke ne kupujejo vsak dan, 
stranka na zacetku niti ne ve, kateri nakupni kriteriji so sploh 
pomembni zanjo. Ce greste v prodajo s tem zavedanjem, boste lahko 
zaceli usmerjati pricakovanja stranke in ji pokazali, na kaj mora paziti 
pri nakupu. S tem se boste predstavili kot strokovnjak na svojem
podrocju.

Vir: http//www.japti.si

OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNO 
VARSTVENIH STORITEV

Po prvem odstavku 100. člena  so 
upravičenci in drugi zavezanci storitev institucionalno varstvo dolžni 
plačati, na zahtevo upravičenca do storitve pa center za socialno delo, 
ki je pristojen za upravičenca, odloči o delni ali celotni oprostitvi 
plačila storitve v skladu z merili, ki jih je predpisala Vlada RS z 

. 

Uredba določa: 
· mejo socialne varnosti, in sicer kot znesek, ki mora 

upravičencu in njegovim družinskim članom ostati za 
preživljanje po plačilu prispevka za opravljeno storitev 

· plačilno sposobnost, in sicer kot znesek, do katerega je 
upravičenec oziroma zavezanec sposoben plačati oziroma 
prispevati k plačilu storitve 

Zakona o socialnem varstvu

Uredbo 
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004, 114/2006-ZUTPG)

· prispevek k plačilu - kot znesek, ki ga je plačilno sposoben 
upravičenec oziroma zavezanec dolžan plačati izvajalcu 
storitve na podlagi predloženega računa in 

· oprostitev plačila storitve - kot znesek, ki ga upravičenec 
oziroma zavezanec glede na svojo plačilno sposobnost po 
merilih uredbe ne more in ni dolžan plačati. 

Oprostitev upravičenca se določi kot razlika med vrednostjo storitve in 
njegovim prispevkom, oprostitev zavezanca pa kot razlika med višino
oprostitve upravičenca in prispevkom zavezanca. Na podlagi 
uredbe je zavezanec fizična oseba, ki ni družinski član, če jo z 
upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in druga pravna ali fizična 
oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za 
upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov ali pravni posel. 

Če prispevek upravičenca in zavezanca oziroma zavezancev ne 
zadostuje za pokritje oskrbnih, razliko med vrednostjo storitve in 
prispevki upravičenca in zavezancev doplača občina oziroma 
Republika Slovenija, glede na v zakonu navedene pogoje. 
Upravičenec in njegovi zavezanci lahko torej 

 vložijo zahtevo za oprostitev plačila socialno 
varstvene storitve. Center za socialno delo bo na podlagi njihovih 
materialnih stanj določil višine oprostitev in prispevkov k plačilu
socialno varstvene storitve. 

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

pri pristojnem centru 
za socialno delo
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PODJETNIŠTVO

POSLOVNA IDEJA: NA KONJSKEM HRBTU
 
Začetni stroški: od 4.000 do 6.000 evrov
Oglaševanje: konjeniška društva, veterinarske klinike, oglasi v 
(otroških) časopisih in revijah, oglas na internetni strani, od ust do 
ust
Posebna znanja: ravnanje s konji, znanje o negi, zdravju in 
prehrani konjev, komunikativnost, razumevanje otrok
Potrebna oprema: za konjička boste potrebovali ustrezen prostor, 
ki ga lahko tudi najamete, ne bo šlo brez računalnika, telefona, 
avtomobila in prikolice za ponija
Čas delovanja: vse leto
Je v Sloveniji že konkurenca: da

 
Dejstvo
Skoraj vsi otroci sanjajo o tem, da bi imeli ponija. Zakaj jim ne bi 
uresničili želje vsaj za kratek čas? Dajte jim priložnost, da ga pobliže 
spoznajo, ga ljubkujejo in se na ponijevem hrbtu odpravijo na miren 
sprehod, dovolite jim, da mu ponudijo kaj za pod zob ali ga na hitro
pokrtačijo. 
 
Vsekakor bo potrebnega nekaj vložka, saj poleg ponija potrebujete 
zanj še hlev, hrano, pripomočke za nego ter denar za veterinarske 
preglede, sedlo, uzdo in drugo. Priporočamo, da se odločite za mobilno 
poslovanje, kar pomeni, da morate poleg ponija kupiti še primeren 
avtomobil ter prikolico za prevoz konja. Tako boste lahko vedno tam,
kjer bodo želeli vašo storitev. 
 
Trg
Mnogi strokovnjaki so prepričani, da so ravno otroci in živali tisto, kar 
se najbolj prodaja in kar prinaša ogromno zaslužkov. Usmerite se torej 
na otroke, starše in stare starše. Rade volje vas bodo povabili na vse 
otroške prireditve in zabave, dobrodošli boste v različnih klubih in 
združenjih, pokažite svojega ponija na različnih dobrodelnih 
dogodkih. Sejmi, razne prireditve, dogodki, karnevali in druga 
dogajanja so kot nalašč za uresničevanje sanj radovednih in 
nadobudnih otrok, ki bi radi vsaj enkrat zajahali lepega konjička.
 
Nasvet
Poleg jahanja na poniju strankam ponudite še fotografijo, na kateri bo 
za vedno ostal zapisan spomin na prijetno srečanje s konjičkom. Otroci 
bodo fotografijo ponosno razkazovali svojim vrstnikom, dedku in 
babici, sosedom, skratka vsakomur, ki si bo le vzel trenutek zanje. 
Posebno skrb boste morali posvetiti varni in pravilni ježi. Čeprav gre
za prijeten posel, skriva tudi nevarnosti.

SEJEM KAPITAL 2011-SEJEM ZA KREIRANJE 
FINANC

Datum: 20. in 21. april 2011
Kraj: Gospodarsko razstavišče Ljubljana
Letošnji že 17. slovenski finančni sejem KAPITAL 2011 prinaša tudi 
nekatere novosti:

· JAPTI, Slovenski podjetniški sklad ter druge institucije za 
pomoč slovenskim podjetjem bodo pripravile »FINANČNI 
FORUM ZA PODJETNIKE«, na katerem bodo 
strokovnjaki več kot 800 direktorjem malih in srednjih 
podjetij predstavili garancije sklada za bančne kredite s 
subvencijo obrestne mere, subvencije za zagon podjetij in 
spodbude lastniškega kapitala, možnosti za eko kredite in 
možnosti za pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov. 

· Naložbene priložnosti na finančnih trgih bodo predstavili 
domači in tuji finančni ‘guruji’. Premierno bodo na 
Finančnem sejmu Kapital predstavili tudi nekaj novih 
finančnih produktov, ki so še posebej namenjeni 
dolgoročnemu varčevanju. 

· Okrogle mize: Prihodnost slovenskega finančnega trga; 
Nepremičnine in gradbeništvo - rešiti ali potopiti; 
Poskrbite za varno prihodnost s pravo naložbo – nasveti 
slovenskih borznih gurujev; Razcvet ali potop balkanskih 
skladov. 

· Na otvoritvi bodo znova razglasili Naj finančnike in Naj 
direktorje. 

…  
Več o tem nadete na spletnem naslovu: 

Vir: http://www.japti.si

www.revijakapital.com/kapital/
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FORUM OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2011
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo v aprilu 2011 že devetič 
zapored organizirala Forum obrti in podjetništva, ki bo tako kot vsako 
leto namenjen pregledu problemov in priložnosti slovenskega
gospodarstva, predvsem obrti in malega podjetništva. 

Poleg težav, s katerimi se pri vsakdanjem poslovanju soočate članice in 
člani OZS, bomo na forumu govorili tudi o konkretnih predlogih in 
ustreznih rešitvah za njihovo odpravo. Ministricam in ministrom, 
poslankam in poslancem Državnega zbora RS, državnim svetnicam in 
svetnikom Državnega sveta RS, slovenskim poslankam in poslancem v 
Evropskem parlamentu ter ostali zainteresirani strokovni javnosti 
bomo predstavili Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2011, ki bi po 
našem mnenju omogočile večjo konkurenčnost in produktivnost
malega gospodarstva.

Po mnogih letih bo Forum obrti in podjetništva letos prvič organiziran 
v Ljubljani. Potekal bo v sredo, 13. aprila 2011, s pričetkom ob 10. uri, 
v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča. Prepričani smo, da se 
bo razprava o trenutnih katastrofalnih gospodarskih razmerah in 
zagotavljanju boljših pogojev za delo v obrti in podjetništvu na forumu 
lahko razvila le z vašo pomočjo, zato bomo veseli, če se boste dogodka 
udeležili ter predstavnikom oblasti predstavili svoje zahteve za 
izboljšanje poslovnega okolja (vprašanja in predloge lahko v naprej
posredujete na e-naslov: maja.rigac@ozs.si).  

Da boste s predlaganimi rešitvami OZS kar se da dobro seznanjeni, 
lahko Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2011 preberete na spletni 
strani OZS: www.ozs.si; kjer bodo objavljene v začetku aprila 2011. 

Vljudno vabljeni na forum!

 Avtor: Služba za odnose z javnostmi
 

SPOROCILO ZA MEDIJE

Podjetje Luka Koper, d. d., upravitelj proste cone in tovornega 
pristanišca, je od Carinske uprave RS prejelo potrdilo o statusu AEO 
– varstvo in varnost. Direktor Carinskega urada Koper Milan Bogatic 
ga je 24. marca 2011 izrocil direktorju podjetja Borutu Veselku. 

Luka Koper bo s tem potrdilom ponudila svojim poslovnim partnerjem 
(ladjarjem, agentom tovora, špediterjem, uvoznikom, izvoznikom in 
drugim uporabnikom proste cone) dodatno zagotovilo za varno dobavo 
in prevoz blaga. Hkrati je potrdilo AEO tudi veliko priznanje za dobro 
delo in dobra poslovna priložnost v poslovnem svetu in boju s
konkurencnimi pristanišci v severnem Jadranu. 

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

http://www.revijakapital.com/kapital/


BREZPLAČNI KUPON za PODJETNIŠKO BORZO

Iščem/nudim   ______________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Podatki  naročnika (niso za objavo)

Priimek in ime:  _________________________________________

Naslov:  _______________________________________________

____________________________tel.št.: _____________________

PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE 15

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

PODJETNIŠKA BORZA

NAGRADNI NATEČAJ ZA PROJEKTE 
MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA NA 
TEHNIČNEM IN NARAVOSLOVNEM 
PODROČJU

Zveza za tehnicno kulturo Slovenije (ZOTKS) razpisuje 
 za projektne medgeneracijskega sodelovanja na 

tehniškem in naravoslovnem podrocju. Namen natecaja je 
spodbuditi sodelovanje med posamezniki in posameznicami 
razlicnih generacij ter inovativnost in ustvarjalnost, ki temelji na 
združitvi bogatih izkušenj, znanja in modrosti starejših, z znanjem
in spretnostmi mladih.

Predmet natecaja so projekti, ki jih družno pripravijo starejši in mlajši 
na nacin, da povežejo tradicionalna in starodavna znanja ter vešcine s
sodobnimi dognanji in tehnologijami. 

Projektna naloga mora vsebovati:
• naslovno stran, kjer so navedeni naslednji podatki: naslov naloge, 
avtorji in mentorji projekta (ime in priimek, datum rojstva, naslov, 
elektronski naslov), letnica in kraj izdelave,
• povzetek (kratek pregled projekta in uporabljenih metod – najvec 
500 znakov),
• vsebinski del (5 – 20 strani, zajema naj tudi foto gradivo iz 
izvajanja projekta),
• zakljucek (ugotovitve in predlogi),
• seznam uporabljene literature in gradiv.

Kriteriji za ocenjevanje projektov:
• medgeneracijsko sodelovanje, še posebej v okviru družine,
• prispevek k ohranjanju naravne in tehniške dedišcine,
• vzajemni prenos znanja in vešcin med sodelujocimi v projektu,
• inovativnost projekta in uporabljenih metod,
• atraktivnost projekta in morebitnega izdelka.

Rok za prijavo projektov je 15. junij 2011. Do tega datuma je 
potrebno projekte dostaviti na naslov: ZOTKS, Lepi pot 6, 1000 
Ljubljana, ali poslati po elektronski pošti na naslov 

.

Za vse dodatne informacije vam je na voljo Adela Korošec na 
telefonski številki 01 25 13 743.

Nagradni 
natecaj

adela.korosec@zotks.si

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

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

een@zrs.upr.si

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

Nemško malo in srednje veliko podjetje, ki ima že več kot 
10 let izkušenj pri razvoju avtomobilske  zunanjosti in 
notranjosti,  ogrodja, plastičnih delov, kot tudi elektronskih 
sistemov. Za večino nemških proizvajalcev originalne 
opreme ponuja razvoj izdelkov in procesov. Podjetje išče 
partnerje za skupen razvoj  za tehnično sodelovanje in 
podizvajanje. Šifra: EEN-mar-05 
Nemško podjetje, ki ponuja različne storitve v zvezi s 
fasadami in strehami iz lahkih konstrukcij na področju 
industrijskih objektov, išče partnerje za distribucijo in 
partnerje za vzpostavitev skupnega podjetja v Evropi. 
Šifra: EEN-mar-06 
Madžarsko podjetje specializirano za zagotavljanje 
zdravljenja za preprečevanje in rehabilitacijo bolezenskih 
dihal in kože, ponuja franšizni sistem in išče trgovske 
posrednike ter partnerje za vzpostavitev skupnega podjetja. 
Šifra: EEN-mar-08 
Avstrijski industrijski oblikovalec išče trgovske posrednike 
in/ali partnerje za vzajemno proizvodnjo za svoje 
oblikovalske izdelke in ideje. Šifra: EEN-mar-09 
Madžarsko R&D podjetje, specializirano za razvoj in 
proizvodnjo novih okolju prijaznih materialov in 
tehnologij, išče trgovske posrednike za trženje svojih 
patentiranih izumov, partnerje za vzpostavitev skupnega 
podjetja in partnerje za franšizo ali licenco.  
Šifra: EEN-mar-12 
Tunizijsko podjetje, specializirano za proizvodnjo 
elektronskih kartic, z montažo, namestitvijo in integracijo 
električnih in elektronskih, komponent išče priložnost za 
postati podizvajalec podjetjem, ki proizvajajo glavne 
plošče, pretvornike (set-top boxes), kartice za LCD TV. 
Podjetje išče možnost sodelovanje kot podizvajalec za 
evropski trg. Šifra: EEN-mar-21 
Izraelsko podjetje specializirano za molekularno 
diagnostično orodje za semenarska podjetja, išče 
distributerje. Podjetje prav tako išče partnerje za 
vzpostavitev skupnega podjetja in ponuja podizvajalske 
storitve. Šifra: EEN-mar-25 
Švedsko podjetje, ki uvaža in prodaja ergonomske varčne 
izdelke ter zastopa enega od vodilnih svetovnih 
proizvajalcev računalniških mišk, išče distributerje na 
evropskem trgu. Šifra: EEN-mar-28 
Irski ponudnik za poklicno usposabljanje in pripravo 
programov za jezikovno izobraževanje, študijske obiske 
učiteljev, trenerjev in zaposlenih v evropskem parlamentu, 
ponuja trgovsko posredniške storitve. Šifra: EEN-mar-35 

 

http://www.een.si


"Državni portal za 
podjetja in podjetnike"

Brezplačna 

registracija s.p. 

in d.o.o.

Informacije za 

ustanovitev 

in razvoj 

podjetij

Hitrejša in 

brezplačna 

ustanovitev 

podjetij
Telefon:

05 66 37580
Župančičeva ul. 18,

Koper

www.rrc-kp.si

Podjetniška 

svetovanja

Informiranje in 

obveščanje

Točka

VEM
RRC Koper

Aktivnost je sofinancirana s starni JAPTI ter Ministrstva za gospodarstvo

http://www.rrc-kp.si            http://evem.gov.si
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