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1. POZIV ZA PREDLOGE SKUPNIH RAZISKOVALNO-
RAZVOJNIH PROJEKTOV MED SLOVENSKIMI IN 

IZRAELSKIMI PODJETJI

1. Tematska področja bilateralnih projektov na področju raziskav 
in razvoja (RR)

2. Pogoji sodelovanja

3. Način prijave

V okviru sporazuma o dvostranskem sodelovanju na področju 
tehnoloških in industrijskih raziskav in razvoja v zasebnem sektorju (v 
nadaljevanju: sporazum o RR sodelovanju) med vladama Republike 
Slovenije in Izraela so k predložitvi skupnih projektov vabljeni 
udeleženci iz obeh držav. Projekte bodo izvajali v okviru programa za 
tržno orientirane industrijske raziskave EUREKA, v  katerem sta obe 
državi polnopravni članici.

Prijavitelji lahko v okviru poziva prijavijo projekte iz katerega koli 
Eureka tehnološkega področja (www.eureka.be/thematic.do). Natečaj  
je sicer v prvi vrsti namenjen projektom s področij:
- čiste tehnologije: okoljske tehnologije, novi viri energetskih virov in 
uporaba naravnih virov, tehnologije upravljanja z vodami;
- bio-agro tehnologije: področje poljedelstva, kmetijstva in prehrane;
- ICT: uporabnost informacijskih tehnologij za namene učenja in 
znanstvenih raziskav, informacijske tehnologije, programske opreme;
- znanosti o življenju: biotehnologija in medicinski pripomočki.

Vsi odobreni projekti na nacionalni ravni bodo sofinancirani s strani 
Urada znanstvenikov (OCS) na Ministrstvu za industrijo, trgovino in 
delo (Izrael) in preko Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo (Slovenija). Sofinanciranje se izvaja v skladu z 
nacionalnimi zakoni, predpisi, pravili in postopki v veljavi.

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega 
programa Eureka in hkrati še:
- izraelski udeleženec mora biti industrijsko podjetje, ki ima lahko 
neindustrijskega partnerja (univerza, raziskovalni inštitut,..),
- slovenski udeleženec mora biti v primeru, če je prijavitelj eden, malo, 
srednje ali veliko industrijsko podjetje, če pa sta prijavitelja iz 
Slovenije dva, je lahko drugi prijavitelj neindustrijska organizacija 
(univerza, raziskovalni inštitut,…),
- slovenski in izraelski partnerji morajo izraziti željo po sodelovanju v 
projektu, v katerem ena država ne sme presegati več kot 75 % deleža, 
cilj pa mora biti razvoj novega ali bistveno izboljšanega proizvoda, 
industrijskega procesa ali storitve,
- produkt, proces ali storitev morajo biti inovativni in morajo vsebovati 
določeno stopnjo tehnološkega tveganja, 
- projekt mora biti enako pomemben za vse udeležence,
- udeleženci oz. prijavitelji morajo pred začetkom projekta podpisati 
konzorcijsko pogodbo - sporazum o partnerstvu, v katerem mora biti 
jasno zapisana komercializacija proizvoda, procesa ali storitve po 
zaključku faze RR in tudi razmerja med lastništvom in uporabo znanja 
ter pravic intelektualne lastnine po zaključku projekta.
Vsak prijavitelj, katerega RR projekt ustreza zgornjim merilom, lahko 
prijavi projekt ob upoštevanju nacionalnih zakonov, pravil, predpisov 
in postopkov.

S tem pozivom vabimo prijavitelje da oddajo vloge za RR projekte 
iz točke 1. na Eureka obrazcu najkasneje do 7. septembra 2009.
Eureka prijavni obrazec in ostali dokumenti za vlogo, ki ustrezajo 

nacionalnim pravilom, morajo biti poslani ločeno ustrezni uradni 
osebi iz nacionalne Eureka pisarne, in sicer: 
- v Sloveniji Petri Žagar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo in
- v Izraelu Danielu Yogevu, MATIMOP - izraelski industrijski center 
za RR.
 
Eureka prijavni obrazec mora biti izpolnjen v angleškem jeziku in 
podpisan s strani vseh udeležencev v projektu ter poslan ustrezni 
uradni osebi (vsak udeleženec pošlje obrazec svoji kontaktni osebi).
Upravičenosti vsake vloge se bo preverjala na MVZT in na 
MATIMOP. Izraelski vlagatelji bodo pozvani s strani ustreznih 
nacionalnih organov v roku dveh tednov, s ciljem oblikovanja 
dokončnega projekta. V Sloveniji bodo prijavitelji prejeli sklep o 
izbiri/neizbiri njihovega projekta (ki temelji na popolni vlogi, 
sestavljen iz 7. dokumentov) v enem mesecu po oddaji vloge.
Izbrani projekti bodo povabljeni k oddaji zahtevka za sofinanciranje 
na podlagi postopkov oziroma nacionalnih pravil, ki veljajo tako na 
MVZT kot na OCS. Začetek projektov je predviden v prvem četrtletju 
leta 2010. MATIMOP in MVZT bosta potencialnim prijaviteljem 
projektov posredovala ustrezne smernice.

Posamezen nacionalni organ bo izvedel postopek ocenjevanja prejetih 
projektov in izbral ustrezne projekte, ki jih bodo sofinancirali v skladu 
s svojimi nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi. Izraelski organi 
bodo seznanili prijavitelje ali je njihov projekt ustrezen za nadaljno 
predložitev organu, ki bo projekt sofinanciral. OCS bo s prijaviteljem 
podpisal pogodbo, kjer bo konzorcijska pogodba oz. sporazum o 
partnerstvu kot Priloga. Po pregledu ustreznosti prijavitelja in vloge 
bodo slovenski prijavitelji prejeli pozitiven ali negativen sklep v roku 
enega meseca. Če/ko bo projekt nadalje potrjen na enem izmed 
zasedanj Visokih predstavnikov Eureka (oktober 2009, januar 2010, 
april 2010,…) bodo slovenski prijavitelji prejeli pogodbo o 
sofinanciranju.

Projekti, poslani v okviru tega poziva, se bodo sofinancirali v okviru 
ustreznih državnih organov v Sloveniji in Izraelu v skladu z 
nacionalnimi zakoni, pravili, predpisi in postopki:
- v Izraelu je lahko vsak izbran projekt sofinanciran s strani OCS do 
višine največ 50 % (+ dodatno za regionalne spodbude podjetij, ki so  
na »razvojnih območjih«) upravičenih stroškov za raziskave in razvoj. 
Izraelski udeleženec bo v primeru uspešnosti projekta povrnil 
finančno podporo brez obresti z dobičkom iz prodaje. Povračilo 
sofinanciranja ni predvideno v primerih, ko projekt ne doseže faze 
komercializacije.
- v Sloveniji pogoje sofinanciranja določa MVZT in sicer s 50 % 
povračilom upravičenih stroškov, ki so izključno povezani z RR 
delom na projektu (stroški osebja, amortizacija opreme, stavb in 
zemljišč, podizvajalci z maksimalnim deležem 30 % slovenskega dela 
projekta in drugi stroški) v višini največ 75.000,00 Ä na leto na projekt 
in 
- v skladu s pravili EUREKA lahko prijavitelji zaprosijo samo za 
Eureka label (številko) in ne za sofinanciranje (se samofinancirajo).

Projektni partnerji bodo o izbiri obveščeni pisno ali po e-pošti s strani 
zgoraj navedenih kontaktnih oseb.

Vir:  
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/doku
menti_tehnologija/poziv_SI_in_IL.pdf 

4. Ugotavljanje primernosti projektov in postopek izbire:

4. Okvirna višina sredstev

5. Rezultati poziva

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

Pripravil: Sebastjan Rosa
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SPOROČILO ZA JAVNOST

Evropsko med-regionalno sodelovanje za 
krepitev trajnosti obalnega območja

Pred kratkim se je začel nov evropski med-regionalni sodelovalni 
projekt, čigar namen je zagotoviti trajnostni značaj celovitega 
upravljanja obalnih tematik. SUSTAIN (Presoja trajnosti in krepitev 
izvajalnih politik) je projekt znotraj programa INTERREG IVC. Prvi 
sestanek projektne skupine je bil na Cipru, kjer nas je gostila Občina 
Kouklia, ki je tudi ena izmed partnerjev pri projektu.

Glavni cilj projekta Sustain je, po preteku treh let, imeti vzpostavljeno 
popolno izvajalno usmeritveno orodje, ki bo v veljavi za vseh 22 
obalnih držav v EU, kar bo zagotovilo trajnost celostnega upravljanja 
obalnih zadev. To bo terjalo dogovor znotraj projekta o naboru merljivih 
kriterijev, ki pokrivajo tako nevarnosti pri netrajnostnem razvoju kot 
tudi priložnosti, ki jih omogoča trajnostna prihodnost, ki je usmerjena k 
vsem obalnim organom in skupnostim po Evropi.

Lokalni in regionalni organi upravljanja stremijo k uporabi ICZM-ja 
(integrirano upravljanje obalnega območja), kot orodja za načrtovanje, 
ki bo vodilo k trajnostnem razvoju. Da bi se izboljšala trajnost je 
potrebno opraviti številne aktivnosti vzdolž obale. Kriteriji za presojo 
trajnosti obalnega območja, ki bodo oblikovani in preskušeni v okviru 
projekta SUSTAIN, bodo zagotovili upravljalno orodje, po katerem je 
veliko povpraševanja in ga trenutno ni na razpolago.

Kot pravi vodja projekta, Alan Pickaver (EUCC, Nizozemska): 
»SUSTAIN je ambiciozen in obsežen projekt, ki bo vodilo nam vsem, 
če bomo resnično delali skupaj z namenom, da podpremo usmerjevalno 
orodje, ki bo v celoti izvedljivo in uporabno za vseh 22 obalnih držav 
EU.«

Partnerji v tem zanimivem projektu bodo, skozi celotno obdobje 
projekta, obravnavali in se soočali z izzivi, ki pestijo obalne skupnosti, 
kot so klimatske spremembe, pritiski na naravne vire in potreba po 
gospodarski, družbeni in kulturni blaginji, kar bo doseženo z novim in 
inovativnim orodjem, ki bo dano v rabo skupnostim, da se jim omogoči 
bivanje v in upravljanje trajnosti svojega okolja.

V naslednjih treh letih bo tako sodelovalo 12 evropskih partnerjev, 
vključno z osmimi regionalnimi in logalnimi organi, pod vodstvom 
vodilnega partnerja Coastal & Marine Union (EUCC) iz Nizozemske.

Kontakt za projekt SUSTAIN: Tamara Ristić 
Regionalni razvojni center Koper
T: +386 5 66 37 586
 E-mail: tamara.ristic@rrc-kp.si 

Regionalni razvojni center Koper objavlja JAVNI POZIV 
DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV V ENOTNO REGIJSKO 
ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) JUŽNA PRIMORSKA ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011. Rok za oddajo vlog je 20. 
7. 2010. 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, mag. Tina Jančar Matekovič, tel. 
05/66 37 586, tina.matekovic@rrc-kp.si 
ter 
- Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, v Sežana
- Razvojni center Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 12, Ilirska Bistrica
- Center za pospeševanje podjetništva Piran, Liminjanska 96, 6320 
Portorož.
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GOSPODARSKE ZBORNICE

POVRAČILO V TUJINI PLAČANEGA DDV

Kdo je upravičen do povračila davka?

Do povračila so upravičene tiste pravne osebe in podjetniki - slovenski 
davčni zavezanci, ki v posamezni državi v obdobju vračila

• nimajo sedeža svoje ekonomske dejavnosti ali stalne poslovne enote, iz 
katere se opravljajo poslovne transakcije
• v obdobju vračila niso dobavili nobenega blaga ali opravili storitev, za 
katere bi se lahko štelo, da je bilo dobavljeno ali so bile opravljene v 
državi članici vračila, z izjemo:
a) opravljanja prevoznih storitev in s tem povezanih pomožnih storitev, ki 
so oproščene v skladu s členi 144,146,148,149,151,153,159 ali 161 
Direktive 2006/112/ ES;
b) dobave blaga in opravljanje storitev prejemniku, ki je v skladu s členi 
194 do 197 in členom 199 Direktive 2006/112/ES dolžan plačati davek.
Od česa se lahko zahteva povračilo davka?

Praviloma lahko domača pravna oseba oz. podjetnik zahteva vračilo v 
tujini plačanega davka na promet (DDV) za nabave vsega blaga in 
storitev, ki jih je nabavila za opravljanje svoje poslovne dejavnosti in pri 
tem plačala DDV.

Med te stroške spadajo:

• stroški goriva in cestnin pri opravljanju cestnega prevoza,
• stroški najema prevoznih sredstev,
• stroški nakupa prevoznih sredstev,
• potni stroški (taksi, prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi),
• stroški bivanja (hotel, najem bivališča),
• stroški hrane in pijače,
• stroški vstopnin za sejme in razstave,
• izdatki za luksuzne predmete, razvedrilo in zabavo,
•stroški udeležbe na sejmih, seminarjih, izobraževanju ali usposabljanju.
 
Računi, za katere želite vrnjen DDV morajo praviloma vsebovati sledeče 
podatke:
 
1. popolni naziv in popolni naslov podjetja dobavitelja in podjetja 
prejemnika storitev
2. davčno številko, ki jo je podjetju dobavitelju dodelil finančni urad, ali 
identifikacijsko številko za prometni davek, ki mu jo je dodelil Zvezni 
urad za finance,
3. datum izstavitve,
4. številko računa,
5. količino in običajno oznako predmeta dobave ali vrsto in obseg druge 
storitve,
6. čas dobave ali izvedbe druge storitve,
7. plačilo za dobavo ali drugo storitev,
8. davčno stopnjo in davčni znesek, ki odpade na višino plačila.
Minimalni znesek zahtevanega davka:

50 Ä oz. 400 Ä, če se vloga nanaša na obdobje krajše od enega leta.

NOVOST!!!!
Od 1.1.2010 dalje poteka vlaganje vlog za povračilo DDV plačanega v 
državah EU samo po elektronski poti. Na podlagi Direktive Sveta 
2008/ES z dne 12. februarja 2008, ki je začela veljati 1. januarja 2010 je 
možno vlaganje vlog za povračilo DDV le po elektronski vlogi. Za 
izvedbo postopka in ostale informacije nas kontaktirajte.

Rok za vložitev:
• do 30.9. tekočega leta za davek plačan v preteklem letu za EU in
• do 30.6. tekočega leta za davek plačan v preteklem letu za tretje države.

Vlaga za povračilo se mora nanašati na obdobje, ki ni krajše od 3 
mesecev.

Iz katerih držav lahko zahtevate povračilo?
Iz vseh držav EU in iz držav s katerimi obstaja vzajemnost na področju 
vračila plačanega davka na promet (Švica, Norveška, Irska, Islandija, 
Izrael, Japonska, Makedonija...).

Za informacije o postopku in možnosti izvedbe postopka povračila davka 
s strani Gospodarske zbornice Slovenije, nam pošljite elektronsko 
sporočilo na: ddv@gzs.si

Kako dobiti povračilo?

Z vložitvijo predpisane vloge preko elektronskega portala v državi članici 
sedeža podjetja za EU in z vložitvijo predpisane vloge in predložitvijo 
ustreznih dokazil pri tujem davčnem organu za tretje države.

Za izvedbo postopka vračila davka lahko pooblastite Gospodarsko 
zbornico Slovenije, ki za vas vloži vlogo in izvede vse postopke.

Zakaj pooblastiti GZS, da za vas izvede postopek povračila 
plačanega davka?

• s povračilom davka slovenskim davčnim zavezancem imamo že 
večletne izkušnje
• v kolikor povračilo plačanega davka ni uspešno, vas ne bremenijo 
nobeni stroški
• stroške izvedbe postopka poravnate šele takrat, ko so sredstva že 
nakazana na vaš transakcijski račun
Strošek za podjetje je določen odstotek od povrnjenega davka.

Ker morajo tuji davčni organi vloge prejeti do 30. junija oz. do 30. 
septembra tekočega leta za račune iz preteklega leta, podjetja pozivamo, 
da vloge na Gospodarsko zbornico Slovenije vložijo takoj v začetku leta. 
V primeru velikega števila vlog poslanih v mesecu juniju se lahko zgodi, 
da ne bodo pravočasno obdelane in vračilo davka ne bo možno. 

Vir: www.gzs.si

PROJEKT ALTERNATIVNO REŠEVANJE 
DELOVNOPRAVNIH SPOROV 

Gospodarska zbornica Slovenije kot nosilec dvoletnega projekta 
ALTERNATIVNO REŠEVANJE DELOVNOPRAVNIH 
SPOROV V SOCIALNEM DIALOGU želi kot aktiven udeleženec 
socialnega dialoga s tem projektom obenem s socialnimi partnerji- 
deležniki prispevati k pozitivnemu učinku socialnega dialoga tudi na 
občutljivem področju reševanja individualnih delovnih sporov. S tem 
želi soustvariti primer slovenske dobre prakse za nesodno reševanje 
individualnih delovnopravnih sporov, podprtega s socialnim dialogom.

Kriza veča število kriznih situacij, ki jih je treba hitro reševati. Torej ne 
le sodno, kot smo navajeni do danes, temveč s čim večjo udeležbo 
strank, kar pomeni tudi nesoden način reševanja.

Tako delovnopravna arbitraža kot delovnopravna mediacija za 
individualne delovne spore (reševanje kolektivnih sporov je urejeno na 
drug način) zagotavlja kvalitete, ki so za stranke dragocene: zaupnost 
(nejavnost) celotnega postopka; rešitev spora preden je sprožen sodni 
spor; nižje stroške, možnost celovitih rešitev za vnaprej in pozitiven 
vpliv na nadaljnje nadaljevanje sodelovanja med strankama.

Namen projekta je pripraviti vse podlage za vzpostavitev sistema za 
izvensodno reševanje individualnih delovnopravnih sporov, ki ga 
podpira socialni dialog in obenem zainteresirati socialne partnerje, 
zlasti deležnike tega projekta, za vzpostavitev takega sistema, ki bo 
prijazen do delodajalcev in delavcev ter bo omogočal hitro in 
učinkovito reševanje individualnih sporov.

PROJEKT 2009-2011
Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in 
administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje 
razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.
 
Vir: http://ards.gzs.si/slo/
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OBVESTILA

Projekt COLUMBUS 2 - priložnost za 
nabiranje podjetniških izkušenj mladih 
podjetnikov v tujini - EU.

Regionalni razvojni center Koper izvaja projekt COLUMBUS 2, v 
katerem nudi mladim podjetnikom priložnost, da si naberejo 
podjetniške izkušnje pri uveljavljenih podjetijh v tujini ter 
omogočamo izkušenim podjetnikom, da gostijo mlade podjetnike 
iz tujine in svoje izkušnje delijo z njimi.

Cilj projekta je pomagati mladim podjetnikom pridobiti ustrezna 
znanja za upravljanje lastnega podjetja, s sodelovanjem z 
izkušenimi podjetniki v drugi državi EU za dobo 1 do 6 mesecev in 
pomagati izkušenim podjetnikom, da svoje izkušnje delijo z 
mladimi podjetniki in izkoristijo priložnosti ter ideje, ki jih s seboj 
prinašajo mladi oz. novi podjetniki.

Projekt COLUMBUS 2 je finančno podprt iz programa "Erasmus 
for Young Entrepreneurs" (Erasmus za mlade podjetnike), ki 
spodbuja mobilnost mladih podjetnikov v Evropi.

Za podrobnejše informacije se obrnite na:
Regionalni razvojni center Koper
Centro regionale di sviluppo Capodistria
Župančičeva 18, 6000 Koper, Slovenija
tel: +386 5 66 37 580 - faks: +386 5 66 37 581

elektronska pošta: damjana.tomsic@rrc-kp.si
spletna stran: www.rrc-kp.si

 

TUJI PONUDNIKI PLAČLJIVIH SMS VSEBIN 
OZ. STORITEV INFORMATIVNE IN ZABAVNE 

NARAVE ZA MOBILNE TELEFONE 

Tržni inšpektorat RS je prejel več prijav in vprašanj s strani uporabnikov 
mobilnih storitev v zvezi s prejemanjem plačljivih SMS vsebin 
informativne in zabavne narave s strani ponudnikov, registriranih v drugih 
državah članicah Evropske unije.
Na spletu se dejansko pojavlja precej podjetij, ki ponujajo različne plačljive 
vsebine za mobilni aparat (melodije, slike, ozadja, obvestila…), ki jih 
potrošnik lahko naroči s poslanim SMS sporočilom, s sodelovanjem v 
nagradnih igrah, z reševanjem testov, kvizov in podobno. Takšno 
sodelovanje oz. naročilo pa je povezano z včlanitvijo v enega od t.i. SMS 
klubov in s tem s prejemanjem določenega števila plačljivih SMS sporočil. 
Ponudniki tovrstnih storitev imajo na svojih spletnih straneh objavljene 
podatke o ponudniku storitve, kot tudi pogoje sodelovanja, katere pa 
uporabniki največkrat ne preberejo, temveč zgolj potrdijo, da se z njimi 
strinjajo. Na strani ponudnika je torej, da ob storitvi omogoča dostop do 
podatkov in pogojev ter odjave, na strani uporabnika pa je, da pred 
sklenitvijo kakršnekoli pogodbe prebere pogoje ter skrbno ravna z 
osebnimi podatki. Z včlanitvijo v določen SMS klub, v okviru katerega 
potrošnik prejema plačljiva SMS sporočila, se namreč med potrošnikom in 
podjetjem ustvari pogodbeno razmerje. 

Poudariti velja torej tudi previdnost pri zaupanju osebnih podatkov in 
telefonske številke. Ko nekdo od nas npr. pri reševanju IQ testa zahteva 
telefonsko številko, je to lahko znak, da ne bo ostalo zgolj pri brezplačni 
storitvi in naj bo uporabnik bolj previden in osredotočen na prebiranje vseh 
obvestil in pogojev, ki se nahajajo na takšni spletni strani. Zahteva po vpisu 
telefonske številke je lahko v tem pogledu zelo podobna zahtevi po vnosu 
številke bančne oz. kreditne kartice, saj lahko vsaka izmed teh predstavlja 
plačilno sredstvo. 
Kadar je uporabnik prepričan, da se na tovrstno storitev ni prijavil, je 
najbolje, da kot dokazilo o upravičenosti zaračunanega zneska od 
ponudnika storitev zahteva dokazila o prijavi oz. odjavi. Pri tem mu je 
lahko v pomoč mobilni operater, s katerim ima sklenjeno pogodbeno 
(naročniško) razmerje. 
Glede na to, da gre v navedenih primerih za ponudnike iz tujine oz. iz 
drugih držav članic Evropske unije, Tržni inšpektorat RS pa je pristojen za 
nadzor nad spoštovanjem predpisov v Sloveniji, uporabnikom svetujemo, 
da se za splošne informacije in pomoč pri uveljavljanju potrošniških pravic 
pri ponudniku blaga ali storitev iz druge države članice Evropske unije oz. 
za reševanje morebitnih sporov s takšnim podjetjem, obrnejo na Evropski 
potrošniški center, Frankopanska 5, Ljubljana, e-naslov: epc(at)epc.si, 
spletna stran: www.epc.si. 
 
Vir: www.ti.gov.si

RAZPIS PROGRAMOV ZDRAVSTVENIH 
STORITEV ZA POGODBENO LETO 2010

24. aprila 2010 je ZZZS v časniku Dnevnik objavil Razpis programov 
zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010. Razpis zajema naslednja 
področja: 
splošno in dispanzersko dejavnost, 
zobozdravstveno dejavnost, 
dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči, 
specialistično ambulantno dejavnost in dejavnost dializ, 
specialistično bolnišnično dejavnost, 
zdraviliško zdravstveno dejavnost, 
lekarniška dejavnost, 
dejavnost zdravstvene nege in druge zdravstvene dejavnosti, ki jih 
opravljajo domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi ali 
gospodarske družbe, 
dejavnost Zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje 
zdravja.

Na razpis se lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi, gospodarske 
družbe in drugi zavodi ter zasebni zdravstveni delavci, ki imajo 
dovoljenje in koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe in še 
nimajo sklenjene pogodbe z Zavodom, oziroma se prijavljajo za 
opravljanje dejavnosti, ki je doslej niso izvajali.

Rok za prijavo na razpis ter predložitev zahtevanih dokumentov je 
31. avgust 2010.
Besedilo razpisa ter razpisni obrazci in priloge so objavljeni na spletni 
strani.
Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v 
Ljubljani, Miklošičeva 24 in na sedežih območnih enotah Zavoda v 
Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, 
Novem mestu in Ravnah na Koroškem. 

Vir: www.zzzs.si

ENOTNA VSTOPNA TOČKA (EVT)

Enotna vstopna točka (EVT) je storitev Podpore uporabnikom pri delu z 
informacijsko tehnologijo in uporabo e-storitev, ki jih zagotavlja državna 
uprava. Namenjena je prvemu stiku s strankami, uporabniki in deluje kot 
centralna točka komunikacije med uporabniki in podporo uporabnikom na 
področju informacijske tehnologije in storitev državne uprave. 
Stranke, uporabniki storitev Podpore uporabnikom in s tem tudi EVT, so 
tako uslužbenci državne in javne uprave, kot tudi državljani. 

EVT je dosegljiva preko telefona in elektronske pošte: 
Za uslužbence javne uprave: tel.: 01 478 8778, e-mail: evt[@]gov.si. 
Za državljane: tel.: 01 478 8590….., e-mail: evt[@]gov.si. 

Fizično je EVT locirana na lokaciji Direktorata za e-upravo in upravne 
procese. Naloge izvajajo zunanji izvajalci, nadzor nad delom pa izvajajo 
strokovnjaki Direktorata za e-upravo in upravne procese. 

podpora za storitve e-uprave, ki jih opravlja EVT za državljane: 
• pomoč pri oddaji elektronskih vlog (EUZ), 
• pomoč pri oddaji DDV in dohodnine pravnim in fizičnim osebam, 
• pomoč pri oddaji EUP vlog na upravne enote preko portala e-uprava, 
• pomoč pri prevzemanju spletnih digitalnih potrdil SI*CA, 
• pomoč pri oddaji javnih naročil pravnim osebam.

Vir: www.mju.gov.si



6 PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE

INFORMACIJE

TUJIM INVESTITORJEM DODATNE 
SPODBUDE ZA INVESTICIJE V SLOVENIJI

JAPTI je objavil javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih 
investicij v Republiki Sloveniji v letih 2010 in 2011 v vrednosti 14,5 
milijonov evrov.

Cilj razpisa je povečanje tujih neposrednih naložb za približno dva 
odstotka na leto. Na ministrstvu za gospodarstvo računajo, da bodo tuji 
vlagatelji pri nas predvidoma v prihodnjih treh letih odprli približno 1.500 
novih delovnih mest. Radi bi privabili zlasti takšne naložbe, ki bi 
zagotavljale tudi tako imenovane spin učinke tudi v drugih podjetjih in 
dejavnostih.

Spodbude iz državnega proračuna bodo lahko dobili tuji vlagatelji za 
naložbe v predelovalni in storitveni dejavnosti ter v raziskavah in razvoju. 
Pri tem pa bo zelo pomembno tudi, ali bo naložba zagotovila višjo dodano 
vrednost.

Natančneje, v predelovalni dejavnosti lahko dobijo spodbude naložbe, 
katerih vrednost je najmanj 1 milijon evrov in zagotovijo najmanj 25 
novih delovnih mest v treh letih. Dobijo jih lahko tudi naložbeni načrti v 
storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, ko gre za 
naložbo, katere vrednost je najmanj pol milijona evrov in zagotovi 
odprtje najmanj deset novih delovnih mest v treh letih. In tudi v 
raziskovalno-razvojni dejavnosti bo država spodbujala naložbe, katerih 
vrednost je najmanj pol milijona evrov in omogočijo odprtje najmanj pet 
novih delovnih mest v treh letih po končanju investicije.

Sicer pa višina dodeljene spodbude ne sme presegati 30 odstotkov 
upravičenih stroškov naložbe, ko gre za velika podjetja, 40 odstotkov pri 
srednjevelikih in 50 odstotkov, ko gre za mala podjetja.

Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani: www.imamidejo.si

MINISTRSTVO POZIVA NOSILCE 
KMETIJSKIH GOSPODARSTEV NA 

ČIMPREJŠNJO UREDITEV PODATKOV V 
REGISTRU 

 
Ljubljana, 6. 4. 2010 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
ponovno poziva vse nosilce kmetijskih gospodarstev (KMG), ki imajo v 
registru kmetijskih gospodarstev (RKG) neusklajene podatke, da jih na 
upravni enoti uredijo čimprej, najkasneje pa dan pred oddajo zbirne vloge 
za leto 2010 (zadnji dan za oddajo zbirne vloge je 15. maj). V nasprotnem 
primeru zbirne vloge za 2010 ne bodo mogli oddati. To je še zlasti 
pomembno za nosilce KMG, ki so v predhodnih letih vstopili v določen 
(pod)ukrep (S)KOP in 5 letna obveznost vključitve v ta (pod) ukrep še 
traja. Če nosilci stanja v RKG ne bodo uredili in oddali zbirne vloge, bo 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja to štela kot kršitev, kar 
ima lahko za posledico tudi vračilo že prejetih sredstev za te (pod)ukrepe 
v primeru, da gre za ponavljanje te kršitve.  
 
Neusklajeni podatki se nahajajo v javnem pregledovalniku 
GERK/RABA na spletni strani rkg.gov.si/GERK/. Z označbo »ERR« so 
označeni tudi na izpisih iz RKG, ki so jih nosilci prejeli ob posodobitvi 
GERK-ov konec januarja. Neusklajeni podatki se večinoma nanašajo na 
podatke o trajnih nasadih in na neurejen vpis namestnika nosilca pri 
kmetijah.
 
Vir: www.mkgp.gov

ELEKTRONSKO PODPISOVANJE V 
SPLETNIH STORITVAH IN NAMENSKIH 

PROGRAMIH

Za uporabo elektronskih storitev in namenskih programov AJPES, v 
katerih je mogoče ali se zahteva elektronsko podpisovanje oddanih 
podatkov ali dokumentov, lahko poročevalci uporabljajo kvalificirana 
digitalna potrdila enega od naslednjih overiteljev digitalnih potrdil:

SIGOV-CA (www.sigov-ca.gov.si), 
SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), 
POŠTA®CA (postarca.posta.si), 
HALCOM-CA (www.halcom.si), 
AC NLB (www.nlb.si). 

Informacije v zvezi s pridobitvijo kvalificiranih digitalnih potrdil, 
njihovimi vrstami in nameni uporabe so na navedenih spletnih straneh 
overiteljev. Vlogo oziroma zahtevek za izdajo digitalnega potrdila za 
poslovne subjekte overiteljev POŠTA®CA in HALCOM-CA lahko 
oddate tudi v vseh izpostavah AJPES (glej Naročilnice in vloge). 
 
Nov način e-podpisovanja in preverjanja ustreznosti nameščene 
programske opreme

Zaradi standardizacije elektronskega podpisa, ki je bi sprejet v javni 
upravi in zahtev uporabnikov, da podpremo tudi elektronsko 
podpisovanje s spletnim brskalnikom Mozilla FireFox je AJPES letos 
implementirala nov način elektronskega podpisovanja. Navodila za 
preverjanje ustreznosti programske opreme za elektronsko podpisovanje 
in navodila za namestitev korenskega potrdila glede na izbrani spletni 
brskalnik so objavljena na: http://www.ajpes.si/ePodpis/

Vir: www.ajpes.si

SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 
BREZPOSELNIH

Programi in spodbude za zaposlovanje brezposelnih pri Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje

Brezposelni, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, se lahko 
vključujejo v različne programe aktivne politike zaposlovanja, če je 
njihova vključitev v program smiselna in možna ter če ustrezajo ciljnim 
skupinam programa.

Aktivna politika zaposlovanja omogoča delodajalcem, da pridobijo 
finančne ugodnosti za usposabljanje in zaposlitev brezposelnih. Trenutno 
lahko delodajalci pridobijo sredstva v okviru naslednjih programov 
oziroma javnih razpisov.

Subvencija za samozaposlitev 

Predvidoma v drugi polovici maja 2010 bo Zavod RS za zaposlovanje 
začel izvajati program samozaposlovanja. Program omogoča 
brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve 
pridobitev subvencije za samozaposlitev. 
Osebe, ki imajo poslovno idejo, bodo morale najprej opraviti intervju s 
svojim svetovalcem zaposlitve in z zunanjim podjetniškim svetovalcem, 
nato pa se udeležiti brezplačne delavnice priprave na samozaposlitev.
Subvencija se bo lahko dodelila za samozaposlitev v novoustanovljenem 
poslovnem subjektu za polni delovni čas (razen invalidov, ki se 
samozaposlijo v skladu z izdano odločbo o invalidnosti). Samozaposlitev 
bo morala biti realizirana na območju Republike Slovenije in bo morala 
trajati najmanj 1 leto.
Subvencija bo znašala 4.500 EUR in se bo lahko dodelila za naslednje 
oblike samozaposlitve: 
• zaposlitev kot direktor v lastniški ali solastniški gospodarski družbi, ki je 
ustanovljena največ 3 mesece pred datumom samozaposlitve, 
• pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika (s.p.) ali 
• pridobitev statusa osebe, ki z osebnim delom samostojno opravlja 
dejavnost na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register 
samostojnih dejavnosti
Program samozaposlovanja sofinancira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.
Več informacij o pogojih za izbor izvajalcev, načinu izvajanja in ciljnih 
skupinah posameznih programov dobite:
· na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si
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KAKŠEN JE POSTOPEK SKLENITVE 
SPORAZUMA O POSTOPNEM DVIGU 

MINIMALNE PLAČE?   

Z marcem 2010 je začel veljati nov zakon o minimalni plači. S tem 
zakonom je vlada dvignila minimalno plačo na 734,15 EUR bruto. 

Zakon o minimalni plači (ZMinP) pa predvideva tudi, da podjetje v 
primeru, da bi dvig minimalne plače pomenil nevarnost za podjetje, to 
minimalno plačo dvigne postopoma, v več korakih. 
 
Kakšen je postopek postopnega dviga minimalne plače, in kaj ta pomeni 
tako za delavce in delodajalce, si preberite v nadaljevanju tega članka.

Kateri delodajalec lahko minimalno plačo dvigne postopoma?
Minimalno plačo lahko delodajalec dvigne postopoma, če bi takojšen 
dvig minimalne plače na 734,15 EUR pri delodajalcu ... 

povzročil velike izgube in ogrozil obstoj njegovega podjetja, ali 
imel za posledico odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov 
večjemu številu delavcev. 

Kakšni so pogoji za postopen prehod na višjo minimalno plačo?
Delodajalec se je dolžan o postopnem usklajevanju izplačila minimalne 
plače in z določitvijo natančne dinamike uskladitve minimalnih plač z 
določbami zakona dolžan posvetovati in skleniti pisni sporazum s 
sindikatom v svojem podjetju.

Če tega ni, je dolžan takšen sporazum skleniti s svetom delavcev ali z 
delavci na zboru delavcev. 

Kakšen je postopek postopnega dviga minimalne plače?

1. Obvestilo Inšpektorata RS za delo o nemeri 
sklenitve sporazuma
Delodajalec, ki želi minimalno plačo v svojem podjetju dvigniti 
postopoma, mora najprej Inšpektorat RS za delo obvestiti, da namerava 
minimalno plačo v svojem podjetju dvigniti postopoma.

To obvestilo mora poslati po priporočeni pošti na naslov:
Inšpektorat RS za delo
Parmova 33, 1000 Ljubljana 

Takšno obvestilo lahko izdelate tudi s pomočjo e-obrazca: Obvestilo 
Inšpektoratu RS za delo, o namenu sklenitve sporazuma o postopnem 
dvigu minimalne plače 

2. Sklenitev pisnega sporazuma z delavci
Ko delodajalec obvesti Inšpektorat za delo, lahko z delavci sklene pisni 
sporazum o postopnem dvigu minimalne plače.

Sporazum o postopnem dvigu minimalne plače mora delodajalec skleniti 
z delavci v prvih dveh mesecih veljavnosti zakona. Torej najkasneje do 
23.4.2010! 

V času ko se delodajalec z delavci posvetuje in pogaja o postopnem dvigu 
minimalne plače, mora delodajalec minimalno plačo izplačevati v znesku 
najmanj 654,69 EUR bruto. To obdobje posvetovanja lahko traja najdlje 
do 23.4.2010. 

V sporazumu delodajalec z delavci opredeli dinamiko prehoda na višjo 
minimalno plačo. Pri tem mora upoštevati, da je lahko najnižja minimalna 
plača za opravljeno delo vsaj v višini, kot jo predvideva ZMinP, lahko pa 
je tudi višja.

Tako se lahko dogovorita za minimalno plačo, ki znaša vsaj:
od 1.3.2010 do 31.12.2010   654,69 EUR bruto 
od 1.1.2011 do 31.12.2011   685,25 EUR bruto - usklajeno z rastjo cen 
življenjskih potrebščin v 2010 

Sporazum o postopnem dvigu minimalne plače lahko izdelate tudi s 
pomočjo e-obrazca: Sporazum o postopnem dvigu minimalne plače 

3. Posredovanje pisnega sporazuma o postopnem 
dvigu minimalne plače Inšpektoratu za delo
Ko delodajalec z delavci podpiše sporazum o postopnem dvigu 
minimalne plače, mora ta sporazum poslati po priporočeni pošti, 
Inšpektoratu za delo na naslov:
Inšpektorat RS za delo
Parmova 33, 1000 Ljubljana 

Zraven lahko pošljete tudi dopis, ki ga lahko izdelate s pomočjo e-
obrazca: Dopis inšpektoratu RS za delo o postopnem dvigu minimalne 
plače 

Kdo je podpisnik sporazuma na strani delavcev?
Delodajalec sprejme in podpiše sporazum skupaj z sindikatom, ki zastopa 
delavce v njegovem podjetju.

Če tega ni, se sporazum sklene s svetom delavcev ali z delavci na zboru 
delavcev. 

Vir: www.informiran.si

OBDAVČITEV DOBAV V SKLADU S 76.A 
ČLENOM ZDDV-1 

Pojasnilo DURS, št. 4230-188/2010-1, 2. 4. 2010

V zvezi z vprašanji davčnih zavezancev glede uporabe mehanizma 
obrnjene davčne obveznosti v primerih transakcij, ki vključujejo dobavo 
blaga in s tem blagom povezane storitve iz šifre F/GRADBENIŠTVO 
standardne klasifikacije dejavnosti, pri čemer je vrednost blaga v 
nekaterih transakcijah nižja, v nekaterih pa višja od vrednosti opravljene 
storitve, pojasnjujemo:

Transakcijo, ki zajema dobavo blaga in s tem blagom povezane storitve iz 
šifre F/Gradbeništvo standardne klasifikacije dejavnosti, se za namene 
uporabe 76.a člena ZDDV-1 opredeli kot enotno transakcijo, za 
katero se v celoti uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 
76.a člena ZDDV-1. Pri tem ni pomembna vrednost blaga ali storitve v 
navedeni transakciji, prav tako ni pomembno, katera dobava je 
prevladujoča in ali sta dobavi na računu izkazani ločeno.

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1-UPB-2 (Uradni list RS, št. 
10/10) v a) točki prvega odstavka 76.a člena določa, da mora DDV plačati 
davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu se 
opravijo gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, 
rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami.

Namen 76.a člena ZDDV-1 je torej prenos obračuna in plačila davka na 
prejemnika blaga ali storitve, vendar le v primeru, ko je slednji tudi 
identificiran za namene DDV v Sloveniji.

Nadalje je za izvajanje 76.a člena ZDDV-1 pomembna določba 127.b 
člena Pravilnika 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 in 27/10), v skladu s katero se med gradbena dela iz a) točke 76. a 
člena ZDDV-1 uvrščajo storitve pod šifro F/Gradbeništvo standardne 
klasifikacije dejavnosti (SKD).

Do prenosa obračuna in plačila na prejemnika blaga ali storitve pride le v 
primeru, ko davčni zavezanec opravi storitev iz šifre F/Gradbeništvo 
SKD. Ko torej davčni zavezanec opravi transakcijo, ki vključuje 
montažo, instalacijo ali drugo storitev iz šifre F/GRADBENIŠTVO 
standardne klasifikacije dejavnosti ter hkrati s storitvami opravi povezano 
dobavo blaga, je treba takšno transakcijo za namene uporabe 76.a člena 
ZDDV-1 opredeliti kot enotno transakcijo, za katero se v celoti uporabi 
mehanizem obrnjene davčne obveznosti ter s tem prenese obračun in 
plačilo davka na prejemnika navedene transakcije. Pri tem ni pomembna 
vrednost blaga ali storitve v navedeni transakciji, prav tako ni pomembno, 
katera dobava je prevladujoča in ali sta dobavi na računu izkazani ločeno.

Tako se npr. dobava in vgradnja stavbnega pohištva za namene 76.a člena 

Nadaljevanje na strani 8
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PRAVNA PISARNA

V VELJAVI PRENOVLJENA ZAKONA O 
JAVNIH NAROČILIH

Z današnjim dnem začenjata veljati noveli dveh zakonov s področja 
javnega naročanja, s katerima se v slovensko zakonodajo vnaša določbe 
iz evropske direktive o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. 
Vlada si od sprememb obeta bolj učinkovito ter transparentno javno 
naročanje.

Transparentnost postopkov se z novelama zakona o javnem naročanju in 
zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem in transportnem 
področju ter na področju poštnih storitev povečuje na način, da bodo vsi 
projekti, ki sodijo pod javno naročanje in presegajo določeno vrednost, 
objavljeni na spletnem portalu. Hkrati se ukinja postopek zbiranja treh 
ponudb.

Zakon o javnem naročanju so dolžni upoštevati naročniki blaga in storitev 
v vrednosti nad 20.00 evrov oz. gradbenih del v vrednosti nad 40.000 
evrov, zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem in 
transportnem področju ter na področju poštnih storitev pa naročniki blaga 
in storitev v vrednosti nad 40.000 evrov oz. gradbenih del v vrednosti nad 

UPORABA 76.A ČLENA ZDDV-1

Pojasnilo DURS, št. 4230-84/2010-2, 2. 4. 2010
Storitve poseke, čiščenja podrasti pod daljnovodi oziroma okoli 
podobnih infrastrukturnih objektov, se ne glede na to, kdo jih naroča, ne 
štejejo kot storitev gradbeništva.

Na podlagi a) točke prvega odstavka 76.a člena Zakona o davku na 
dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2) mora 
DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, 
kateremu se opravijo gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, 
vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik 
(Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08 in 105/09) v 
127.b členu določa, da se med gradbena dela, vključno s popravili, 
čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z 
nepremičninami iz a) točke prvega odstavka 76.a člena ZDDV-1 uvrščajo 
storitve pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije 
dejavnosti.

SURS je glede poseke, čiščenja podrasti pod daljnovodi podal sledečo 
razlago: »poseke, čiščenja podrasti pod daljnovodi se uvrščajo v šifro 
42.220-Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in 
telekomunikacije. Druga možnost (čeprav te dejavnosti niso eksplicitno 
omenjene), bi lahko bila tudi uvrstitev v šifro 81.300- Urejanje in 
vzdrževanje zelenih površin in okolice, še zlasti, če za te dejavnosti 
najamete npr. komunalno podjetje«.

Torej, v kolikor gre za poseke, čiščenje podrasti pod obstoječimi 
daljnovodi, se mehanizem obrnjene davčne obveznost v skladu s 76.a 
členom ZDDV-1 ne uporabi. V kolikor pa se s poseki, čiščenjem podrasti 
pripravi teren za gradnjo daljnovodov, pa se takšna transakcija šteje kot 
del gradbenega projekta. V tem primeru se mehanizem obrnjene davčne 
obveznosti v skladu s 76.a členom ZDDV-1 uporabi.

ZDDV-1 šteje kot enotna transakcija, če dobavitelj stavbnega pohištva za 
naročnika izvede tudi storitev vgradnje, saj spada vgrajevanje stavbnega 
pohištva pod šifro SKD F/43.320.

Podobni so primeri dobave in montaže klima in alarmnih naprav, dobave 
in montaže kovinskih ograj, dobave in montaže proizvodne linije ipd., pri 
katerih je storitev vgradnje, montaže, instaliranja in drugih gradbenih del, 
povezana z dobavo blaga.

Vir: www.durs.gov.si

Nadaljevanje iz strani 7 80.000 evrov.

Z vidika izboljšanja plačilne discipline je pomembna novost obveza, da 
se razmerje med glavnim izvajalcem in podizvajalcem jasno uredi, tako v 
smislu vrste posla kot rokov njihove izvedbe in plačil. Poleg tega bo 
naročnik lahko po novem neposredno plačal podizvajalcu.

Z novelama zakonov se ureja tudi seznam ponudnikov z negativnimi 
referencami. Nanj se bo po zaključenem postopku prekrška, ki ga bo 
vodila državna revizijska komisija, vpisalo ponudnike, ki so podali 
neresnične izjave.

Po novem bo lahko naročnik po oddaji javnega naročila odstopil od 
podpisa pogodbe, če predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali zanj 
nima več zagotovljenih sredstev.

Vlada je iz obeh zakonov črtala določbo, po kateri mora biti pri izbiri 
ekonomsko najugodnejšega ponudnika delež cene ne glede na vrsto in 
vrednost ostalih meril najmanj 60-odstoten oz. pri intelektualnih storitvah 
40-odstoten. Večjo težo naj bi tako pri izbiri ponudnika imela kakovost.

Vir: www.podjetniski-portal.si

Vprašanje
Sem nezaposlena, sedaj pa imam možnost varovati sosedove otroke na 
svojem domu nekajkrat na mesec. Ali moram odpreti svoje podjetje, če 
želim opravljati takšno dejavnost, ali imam kakšno drugo možnost? 

Takšno delo bi lahko opravljali kot osebno dopolnilno delo na podlagi 
Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo (v 
nadaljevanju: pravilnik). Posameznik lahko opravlja osebno dopolnilno 
delo, dokler so izpolnjeni naslednji pogoji: 

osebno dopolnilno delo je določeno v pravilniku in ga opravlja 
posameznik osebno,
posameznik je pri pristojni upravni enoti vpisan v seznam zavezancev, ki 
opravljajo osebno dopolnilno delo,
letni prihodki iz naslova opravljanja tega dela ne presegajo minimalne 
letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta.

Kot osebno dopolnilno delo pa lahko posameznik opravlja še naslednja 
dela, ki so našteta v prilogi 1, ki je sestavni del pravilnika in je razdeljena v 
točki A in B. 

V točki A so našteta dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, 
nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela 
(občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, 
hiše, počitniške hiše in podobno, vzdrževanje pripadajočih zunanjih 
površin ter delo na kmetiji, občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, 
bolnim in invalidom na domu, izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je 
možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih 
postopkih na primer spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna 
orodja, posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski predmeti in 
izdelki, predmeti za osebno uporabo ipd. ter prodaja teh izdelkov, 
nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč, mletje žita ter žganje apna 
in oglja na tradicionalen način, občasno lokalno vodenje skupin in 
posameznikov ter prevozi na tradicionalen način). 

Točka B kot delo, ki se šteje za osebno dopolnilno delo, vključuje 
izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter prodaja izdelkov 
domače in umetne obrti, ki so izdelani iz gline in keramike, stekla, volne, 
bombaža, lana, konoplje in drugih naravnih vlaken, šibja, ličja, trsja, 
slame, lesa, živil, voska, naravnega usnja, kovin in kamna. 

Pogoj, da se izdelava izdelkov domače in umetne obrti iz navedenih 
materialov šteje za osebno dopolnilno delo, je predhodno pridobljeno 
pozitivno mnenje strokovne komisije Obrtne zbornice Slovenije, da je 
določen izdelek predmet domače in umetne obrti. Izdelki domače 
oziroma umetne obrti morajo biti označeni z nalepko ali obešanko z 
napisom, da je to izdelek domače ali umetne obrti. 

Vir: www.it.gov.si



POVRAČILO DMV NA OSNOVI PETEGA 
ODSTAVKA 11.A ČLENA NOVEGA ZDMV 

Pojasnilo DURS, št. 4234-10/2010, 7. 4. 2010

Davčni zavezanec navaja, da je pooblaščeni avtotrgovec (družba A) s sedežem 
v RS zavezan za obračunavanje DMV za koledarski mesec. Družba A kupuje 
(tj. pridobiva) nova osebna vozila iz druge države članice. Ta vozila nato proda 
slovenski družbi B po ceni, ki vključuje maržo in vse dajatve, ki jih je družba A 
plačala ob pridobitvi teh vozil. Družba B ta vozila registrira (ponavadi za čas od 
1 do 3 dni), in jih takoj, ko pridobi kupca v drugi državi članici ali na ozemlju 
tretjih držav odjavi iz evidence registriranih vozil v RS, ter jih proda kupcu 
izven Slovenije (tj. kupcu s sedežem v drugi državi članici ali v tretji državi). 
Vozila se tudi fizično iznesejo iz ozemlja RS. Družba B razpolaga z dokazili iz 
drugega odstavka 11.a člena (račun, izdan kupcu oziroma izvozni EUL, ter v 
primeru organizacije prevoza tudi transportni dokument), in jih posreduje 
družbi A. Zanima ga, ali je glede na opisano dejansko stanje, družba A 
upravičena do uveljavljanja vračila DMV v okviru mesečnega obračuna DMV, 

DAVKI, TR@ENJE
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OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA OPRAVLJANJE 
STORITEV PREVOZA BLAGA, NAMENJENEGA 

ZA IZVOZ IZ SKUPNOSTI 
Pojasnilo DURS, št. 4230-95/2010, 1. 4. 2010

Davčni zavezanec, ki se ukvarja s prevoznimi in logističnimi storitvami, 
organizira prevoz blaga s Poljske v Turčijo, pri čemer je blago ocarinjeno na 
Poljskem, prevoz blaga pa opravita dva podprevoznika. Najprej opravi prevoz 
blaga za naročnika, slovenskega davčnega zavezanca, podprevoznik s sedežem 
v Sloveniji, in sicer s Poljske v Slovenijo, nato pa za istega naročnika opravi 
prevoz blaga iz Slovenije v Turčijo davčni zavezanec s sedežem v Turčiji. Ob 
tem oba podprevoznika razpolagata z dokazili o izvozu blaga iz Skupnosti. V 
zvezi z navedenim davčni zavezanec sprašuje, kako je obdavčen prevoz blaga, 
ki ga opravi:
1. slovenski davčni zavezanec za naročnika (davčnega zavezanca) s sedežem v 
Sloveniji, s Poljske v Slovenijo, pri čemer je blago izvozno ocarinjeno na 
Poljskem in podprevoznik razpolaga z dokazili o izvozu blaga,
2. davčni zavezanec s sedežem v Turčiji, za naročnika (davčnega zavezanca) s 
sedežem v Sloveniji, pri čemer je blago izvozno ocarinjeno na Poljskem in 
podprevoznik razpolaga z dokazili o izvozu blaga.

Davčni zavezanec še sprašuje, kako je obdavčen prevoz blaga, ki ga 
organizator prevoza blaga zaračuna naročniku (davčnemu zavezancu) s 
sedežem v Turčiji, in sicer za celotni opravljen prevoz blaga s Poljske v Turčijo 
(opravita ga dva različna podprevoznika) in kaj dejansko pomeni prevoz blaga, 
ki je neposredno povezan z izvozom blaga, ki je oproščen plačila DDV. Ali je to 
tudi prevoz blaga, ki ga opravi drugi prevoznik in je le del prevoza blaga, pri 
katerem blago dejansko zapusti ozemlje Skupnosti?

V zvezi z navedenim odgovarjamo:
Prevoz blaga, ki je neposredno povezan z izvozom, je oproščen plačila DDV. 
To velja tudi za prevoz blaga, ki je le del prevoza, povezanega z izvozom, če je 
ob začetku prevoza za blago uveden postopek izvoza in če prevoznik razpolaga 
z dokazili, da je blago dejansko zapustilo ozemlje EU.
Prevoz blaga s Poljske v Slovenijo in iz Slovenije v Turčijo, je lahko v skladu z 
določbo e) točke prvega odstavka 52. člena Zakona o davku na dodano 
vrednost - ZDDV-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 10/10) oproščen plačila DDV. V 
konkretnem primeru je namreč že ob začetku prevoza začet carinski postopek 
izvoza blaga (vložena carinska deklaracija), zato je mogoče oprostitev plačila 
DDV uveljaviti že za del prevoza blaga znotraj EU. 
Vendar pa poudarjamo, da mora davčni zavezanec v skladu z 82. členom 
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 
141/06, 52/07, 120/07, 21/2008, 123/08 in 105/09) za uveljavljanje te 
oprostitve razpolagati z ustreznim dokazilom, da je blago dejansko zapustilo 
ozemlje EU. To dokazilo pa je le potrdilo carinskega organa o iznosu blaga. 
Pojem »prevoz blaga, ki je neposredno povezan z izvozom blaga« iz e) točke 
52. člena ZDDV-1 se torej nanaša na prevoz blaga, ki je neposredno povezan z 
izvozom blaga iz EU in vključuje tudi prevoz blaga pri katerem blago dejansko 
ne zapusti ozemlja EU (ampak blago odpelje z ozemlja EU drug davčni 
zavezanec), če je za blago, ki se prevaža, pred začetkom prevoza uveden 
carinski postopek izvoza blaga in če prevoznik razpolaga s potrdilom 
(overovitvijo) carinskega organa, da je blago dejansko zapustilo ozemlje EU. 
 
Vir: www.durs.gov.si

OBVESTILO O UVEDBI PODATKOVNE 
ZBIRKE TARIC 3

Evropska komisija bo predvidoma sredi junija letos prešla s 
podatkovne zbirke TARIC 2 na podatkovno zbirko TARIC 3.   

Prehod na TARIC 3 pomeni za carinske uprave držav članic 
izgradnjo novih podatkovnih zbirk TARIC, posodobitev načina 
sprejemanja dnevnih datotek in prilagoditev carinskega 
informacijskega sistema na podatke, zapisane v podatkovni zbirki 
TARIC 3.   
Za lažjo izvedbo prehoda na TARIC 3 bo Komisija omogočala 
državam članicam sprejemanje podatkov v obliki TARIC 2 še eno 
leto po prehodu Komisije na TARIC 3.   
CURS načrtuje prehod na TARIC 3 v mesecu novembru 2010. 
Natančen datum prehoda bo sporočen naknadno.   
Zunanji uporabniki podatkov TARIC, prehoda s TARIC 2 na 
TARIC 3 praviloma ne bodo občutili, saj se brskalnik TARIC in 
spletne funkcije ne bodo spremenile.   

Prehod s TARIC 2 na TARIC 3 bo vplival le na tiste zunanje 
uporabnike, ki dostopajo do podatkov TARIC s pomočjo dnevnih 
datotek. S prehodom CURS na TARIC 3 se bodo dnevne 
spremembe prejemale v obliki sporočil XML in ne več v obliki 
datotek EDIFACT. Za takšne zunanje uporabnike smo pripravili 
zgoščenko, ki vsebuje vse potrebne dokumente za prilagoditev 
njihovega informacijskega sistema.   

Vir: www.carina.gov

če razpolaga z dokazili iz drugega odstavka 11.a člena ZDMV?

V zvezi z navedeno problematiko smo od Ministrstva za finance 
prejeli pojasnilo št. 423-80/2010/2 z dne 1. 4. 2010, kot sledi v 
nadaljevanju:
Družba A ne more na podlagi dokazil, ki pripadajo družbi B, 
uveljaviti vračilo davka, ne v okviru obračuna, ne na podlagi 
zahtevka za vračilo.

V prvem odstavku 11. člena Zakona o davku na motorna vozila 
(ZDMV-C) (v nadaljnjem besedilu: ZDMV) je določeno, da ima 
upravičenec do vračila plačanega davka pravico do vračila 
sorazmernega dela plačanega davka, če motorno vozilo, od 
katerega je bil plačan davek, izvozi, dobavi oziroma zaradi selitve 
prenese v drugo državo članico Evropske unije in ga zato odjavi iz 
evidence registriranih vozil v Republiki Sloveniji. V drugem 
odstavku tega člena je določeno, da upravičenec lahko uveljavi 
vračilo davka šele po odjavi motornega vozila iz evidence 
registriranih motornih vozil, in sicer na podlagi dokazila o plačilu 
davka v Republiki Sloveniji in predložitve dokazil, da je motorno 
vozilo zapustilo ozemlje Slovenije. Iz navedenega sledi, da je 
upravičenec do vračila davka oseba, ki odjavi motorno vozilo, torej 
oseba, ki je bila nazadnje registrirana kot lastnica takega vozila. V 
konkretnem primeru je to družba B, kar pomeni, da lahko vračilo 
davka zahteva samo družba B, ki tudi predloži zahtevek za vračilo 
davka pri davčnem organu in ne družba A. 

V petem odstavku 11. člena je določeno, da ne glede na določbo 
drugega odstavka tega člena lahko upravičenec, ki obračunava 
davčno obveznost za koledarski mesec, vračilo davka za motorna 
vozila, za katera so izpolnjeni pogoji za vračilo v mesecu obračuna 
davka, vračilo davka uveljavi v okviru mesečnega obračuna davka. 
Vračilo davka se na tak način lahko izvede le, če je za vozilo v istem 
obračunskem obdobju nastala hkrati obveznost in pravica do 
vračila, torej gre za izvoz ali dobavo v istem obdobju in če je 
zavezanec za plačilo DMV in upravičenec do vračila ista oseba. 

Glede na navedeno torej odgovarjamo, da družba A ne more na 
podlagi dokazil, ki pripadajo družbi B, uveljaviti vračila davka, ne v 
okviru mesečnega obračuna, ne na podlagi zahtevka za vračilo.

Vir: www.durs.gov.si
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PODJETNI[TVO/KMETIJSTVO

USPOSABLJANJA MENTORJEV ZA 
DELOVNOPRAVNO MEDIACIJO IN 

ARBITRAŽO

Mentorji so predstavniki deležnikov projekta ARDS ki na terenu v 
svojem delovnem okolju izvajajo promocijo vsebin in kvalitet 
nesodnega načina reševanja sporov preko arbitraže in mediacije.

•Mentorji priporočajo kandidate za mediatorje in arbitre;
•Mentorji so lobisti v raznih sredinahza bodočo skupno 
ustanovitev skupnega Centra socialnih partnerjev za mediacijo in 
arbitražo;
Vsak deležnik naj bi imenoval 7 do 8 aktivnih mentorjev. 
Usposabljanje mentorjev izvaja strokovna skupina projekta, 
gradivo je pripravljena študija;

Za prijavo izpolnite  formular in ga pošljite na e-
naslov:ards305@gzs.si; in pravnasluzba@gzs.si

Usposabljanja za mentorje bo potekalo vse petke v mesecih: maj, 
junij, september v predavalnici G/medetaža na GZS od 9.00 do 
14.00 ure; vsaj eden od terminov bo tudi v popoldanskem času. 
Predvideni termini so:

• 14.5.2010 od 9. do 14. ure 
• 21.5.2010 od 9. do 14. ure 
• 11.6.2010 od 9. do 14. ure
• 18.6.2010 od 9. do 14 ure

Prijava je možna na katerikoli termin. Prijavi priložite kratke 
podatke o vaših dosedanjih delovnih/ali drugih izkušnjah in 
področju dela.

Dodatne informacije in prijave na prezentacijo: Suzana Janežič, T: 
01 58 98 184, E: ards305@gzs.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne 
usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in 
socialnega dialoga.
 
Vir: www.gzs.si

ODPRT RAZPIS ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH 
PROJEKTOV

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih 
podjetnikov in zasebnikov
V Uradnem listu RS (Datum: 9.4.2010, Št. 29) je objavljen letošnji Javni poziv 
za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in 
zasebnikov 44PO10.

Poziv ponuja 20 milijonov evrov sredstev za ugodne kredite z letno obrestno 
mero trimesečni EURIBOR + 1,5 %. Za naložbe v naprave za proizvodnjo ali 
soproizvodnjo električne energije je obrestna mera določena v višini trimesečni 
EURIBOR + najmanj 1,5 % oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja 
pomoči države. Kredit se odobri z odplačilno dobo največ 15 let in največ 5 let 
za naložbe v nakup opreme in vozil,  z možnostjo do enoletnega moratorija na 
odplačilo glavnice. Kredit za posamezno naložbo ne more presegati dveh 
milijonov evrov, najnižji znesek je 80.000 evrov oziroma za posamezne vrste 
naložb 40.000 evrov. Kredit Eko sklada za naložbe v zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov lahko doseže do 90 % višine priznanih stroškov naložbe, za 
naložbe v zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki in varstvo 
voda do 80 % višine priznanih stroškov naložbe in za naložbe v odvajanje 
odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo do 50 % priznanih stroškov naložbe. 
Krediti se dodeljujejo v skladu s predpisi Evropske unije o dodeljevanju državne 
pomoči po pravilu "de minimis".

Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 20. decembra 
letos.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko 
skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Tivolska cesta 30, 1000 
Ljubljana, telefon: (01) 241 48 20, Faks: (01) 241 48 60 in na spletni strani: 
www.ekosklad.si.

Vir: www.podjetniski-portal.si

NEDOVOLJENA PRODAJA ALKOHOLNIH PIJAČ 
IN TOBAČNIH IZDELKOV V PRODAJALNAH - 

POZIV TRGOVCEM 

Stalna naloga Tržnega inšpektorata RS je nadzor nedovoljene prodaje 
alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov v prodajalnah. Namen kontrolnih 
pregledov je predvsem zaščita mladih pred škodljivim vplivom alkohola in 
tobaka ter preprečevanju dostopnosti alkohola že vinjenim osebam. Tržna 
inšpekcija bo ponovno pričela s poostrenim nadzorom nedovoljene prodaje 
alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov v prodajalnah, saj so se s toplejšimi dnevi 
začeli mladi, običajno močno založeni z alkoholnimi pijačami in tobačnimi 
izdelki, zopet intenzivno družiti na prostem v mestnih parkih ter na zelenicah. 

Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) natančno določa ukrepe in 
načine omejevanja porabe alkohola ter ukrepe za preprečevanje škodljivih 
posledic rabe alkohola, predvsem mladoletnim osebam. Tako 7. člen 
prepoveduje prodajo in ponudbo alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane 
alkoholne pijače osebam, mlajšim od 18 let, osebam, ki kažejo očitne znake 
opitosti od alkohola in osebam, za katere se upravičeno domneva, da jih bodo 
posredovale osebam, mlajšim od 18 let. Da trgovec od na videz mlajše osebe 
lahko zahteva osebni dokument, ima pooblastilo v 8. členu ZOPA, ki določa, da 
sme prodajalec oziroma ponudnik od vsake osebe, za katero domneva, da ni 
starejša od 18. let zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s 
katero se dokazuje istovetnost oseb. Če oseba to odkloni, se ji ne sme prodati 
oziroma ponuditi alkoholne pijače. 

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI) v 14. člen določa, 
da je prepovedana prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let. 
Tobačnih izdelkov ne smejo prodajati osebe, mlajše od 18 let. 15. člen ZOUTI 
nadalje določa, da sme prodajalec od vsake osebe, ki kupuje tobačne izdelke in 
za katero domneva, da še ni stara 18 let, zahtevati, da izkaže svojo starost z javno 
listino. Če oseba to odkloni, se ji tobačnega izdelka ne sme prodati. 
Kršiteljem bodo tržni inšpektorji brez izjeme izrekali predpisane globe, na 
spletnih straneh Tržnega inšpektorata RS pa bo tudi objavljen seznam trgovskih 
podjetij in zaposlenih prodajalcev, ki so kršili določila ZOPA in ZUOTI.
 
Vir: www.ti.gov.si

URADNI NADZOR NAD UVOZOM 
ŽIVIL

V skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o državni upravi (ZDU-1E) od 16.4.2010 uradni nadzor 
vnosa živil neživalskega izvora ter živil, sestavljenih iz 
predelanih sestavin živalskega izvora ter sestavin rastlinskega 
izvora v Republiki Sloveniji izvaja Inšpektorat RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije bo od 16.4.2010 
izvajal uradni nadzor nad uvozom naslednjih pošiljk:
- prehranska dopolnila,
- živila za posebne prehranske namene (formule za dojenčke, 
žitne kašice in živila namenjena dojenčkom in malim otrokom, 
živila namenjena za uporabo v energijsko omejenih dietah za 
zmanjšanje telesne teže, živila za posebne zdravstvene namene, 
živila namenjena športnikom, živila brez glutena, živila z 
zmanjšano vsebnostjo natrija ali soli),
- materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili.

Vse informacije v zvezi s postopki nadzora, vstopnih točkah in 
njihovem delovnem času so objavljene naspletnih straneh obeh 
inšpektoratov.

Vir: www.mkgp.gov.si
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VLADA SPREJELA STALIŠČE V PRIMERU 
TOŽBE FIZIČNE OSEBE PROTI RS ZARADI 

ZAVRNITVE ZAHTEVKOV ZA PREJEM 
NEPOSREDNIH PLAČIL V KMETIJSTVU 

 
Ljubljana, 22. 4. 2010 - Vlada RS se v postopku v zvezi s predlogom 
za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upravno sodišče RS v 
zadevi »Omejc« strinja, da Državno pravobranilstvo RS za 
Republiko Slovenijo kot stranskega udeleženca pred Sodiščem 
Evropske skupnosti zastopa pripravljeno stališče. Slovenija bo 
sodišču predlagala, da je treba določbo »prepreči pregled na kraju 
samem« razlagati v smislu Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 
21. aprila 2004 tako, da poleg namernih dejanj in namerno 
povzročenih okoliščin, ki onemogočajo opravo pregleda, zajema tudi 
vsako dejanje, neaktivnost ali opustitev nosilca kmetijskega 
gospodarstva zaradi katerega pregleda ni mogoče opraviti. 
 
Izrek sankcije iz drugega odstavka 23. člena Uredbe 796/(2004/ES) je 
vezan na to, da je bil kmet o pregledu, ki zahteva njegovo prisotnost ali 
sodelovanje, primerno obveščen. Vprašanje zastopnika kmeta je treba 
presojati po nacionalnem pravu, in sicer je za zastopnika kmeta pri 
pregledih na kraju samem mogoče šteti le osebo, ki je s strani kmeta 
oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva izrecno pooblaščena. Nosilec 
kmetijskega gospodarstva, ki ne živi na kmetiji ni dolžan postaviti 
zastopnika, ki je na kmetiji praviloma vsak čas dosegljiv.

Stališče vlade, katero bo državno pravobranilstvo zagovarjalo v postopku 
predhodnega odločanja na Sodišču evropskih skupnosti je pripravilo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z 
državnim pravobranilstvom. Pri obravnavi tožbe v upravnem sporu 
stranke Omejc proti Republiki Sloveniji se je Upravno sodišče RS 
odločilo, da zadeve ni mogoče rešiti brez tolmačenja Sodišča evropskih 
skupnosti pri vprašanju kako razumeti določbo 23(2) Uredbe 
796/2004/ES z dne 21. Aprila 2004, ki govori o sankcijah v primeru, ko 
kmet ali njegov zastopnik preprečita izvedbo kontrole na kraju samem. 
Na kmetijskem gospodarstvu Omejc je bil v letu 2006 opravljen kontrolni 
pregled drobnice. Ker je bil kontrolorju pregled onemogočen, je Agencija 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja zavrnila vse zahtevke za 
neposredna plačila, ki jih je stranka vložila v letu 2006. Takšno odločitev 
je v pritožbenem postopku potrdilo tudi kmetijsko ministrstvo.

Sodišče evropskih skupnosti je Slovenijo, kot stranko v postopku pred 
nacionalnim sodiščem pozvalo, naj se opredeli do postavljenih vprašanj 
upravnega sodišča. S stališčem, ki ga bo Slovenija posredovala Sodišču 
evropskih skupnosti se tako želi predstaviti slovensko razlago in prakso 
pri uporabi določbe tega člena, ter Sodišču evropskih skupnosti predlagati 
kako naj odgovori na postavljena vprašanja. Odgovor sodišča bo za 
Slovenijo pomemben, saj bo po prejemu odgovora navedeno določbo 
treba uporabljati v skladu s to razlago.
 
Vir: www.arsktrp.gov.si

NOV EVROPSKI PORTAL: Z NEKAJ KLIKI 
DO CARINSKIH INFORMACIJ

Nov evropski carinski informacijski portal (ECIP) ponuja informacije o 
carinskih postopkih pri uvozu in izvozu blaga v oziroma iz EU. Evropska 
komisija ga je zasnovala skupaj z državami članicami EU in predstavniki 
gospodarstva kot enotno vstopno okno do praktičnih informacij, 
animiranih prikazov posameznih korakov uvoznih, izvoznih in tranzitnih 
postopkov, njihovega pravnega okvira ter podatkov posameznih 
carinskih uprav držav članic EU in njihovih spletnih strani. 

V prvi fazi razvoja evropskega carinskega informacijskega portala je v 
ospredju t. i.  »varnostna uredba« (dopolnitev izvedbene uredbe 
Carinskega zakonika z določbami o varstvu in varnosti), ki velja od 1. 
julija 2009. Postopoma bo portal pokrival tudi druga carinska področja in 
ponujal poglobljene informacije o carinskih postopkih. 

Vir: www.carina.gov.si

S PREDLOGI ZAKONOV DO PLAČILNE 
DISCIPLINE, NOVIH ZAPOSLITEV IN VEČJE 

RASTI

Predlog Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je trenutno v parlamentarni 
obravnavi, med drugim določa pravne okvire, ki posamezniku kljub 
postopku osebnega stečaja omogočajo nov začetek. Novela zakona je 
zato ustrezno dopolnjena s pravili, ki podjetniku ali zasebniku, nad 
katerim je začet postopek osebnega stečaja, omogočajo, ob ustreznem 
nadzoru upravitelja in sodišča, če nista namerno povzročila svoje 
insolventnosti in, če je mogoče oceniti, da ne bosta poslovala z izgubo 
nov zagon (poslovanje), v skladu z usmeritvami v dokumentih EU. 
Predlagana je tudi možnost dokapitalizacije insolventnega dolžnika, pod 
določenimi pogoji tudi s strani upnikov.

Med drugim novela zakona predvideva, da neplačani davki za zadnje leto 
pred začetkom postopka stečaja ne bodo več prednostna terjatev pri 
poplačilu iz stečajne mase. Z novelo pa se določajo tudi prekrški za 
kršitev obveznosti članov poslovodstva in nadzornega sveta v zvezi z 
ukrepi, ki se nanašajo na insolventnost pravne osebe.

Predloga Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki ga pripravlja ministrstvo 
za pravosodje, gre v smeri izboljšanja učinkovitosti izvršilnega postopka. 
Med drugim vključuje učinkovito iskanje dolžnikovega premoženja, 
izboljšanje prodaje nepremičnin, razbremenitev sodnikov manj 
zahtevnih opravil in pospešitev postopkov. Na ministrstvu preučujejo tudi 
možnosti za spremembo predpisov, ki urejajo poslovanje z menico, kot 
inštrumentom zavarovanja plačil.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 
uvaja novo olajšavo za zaposlovanje težje zaposljivih oseb in povečuje 
splošno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj.

Olajšavo za zaposlovanje bo lahko uveljavljal delodajalec, ki bo na novo 
zaposlil osebo mlajšo od 26 let ali osebo starejšo od 55 let, ki je bila pred 
zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljena na Zavodu za zaposlovanje ter v 
obdobju 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi 
povezani osebi. Znižanje davčne osnove bo znašalo 45% izplačane plače 
te osebe. Zavezanec bo lahko uveljavljal olajšavo, če bo zaposlil osebe za 
nedoločen čas na podlagi pogodbe o zaposlitvi v skladu s predpisi o 
delovnih razmerjih. Olajšavo bo lahko uveljavljal za prvih 24 mesecev 
zaposlitve navedenih oseb v davčnem letu zaposlitve in v naslednjih 
davčnih letih glede na izplačane plače navedenim osebam v posameznem 
davčnem letu.

Splošna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj se bo povečala, in sicer 
iz 20% na 40% zneska vlaganja. Ostali pogoji glede uveljavljanja 
olajšave se ne spreminjajo. Višina dodatne regijske olajšave se ne 
spreminja. Tako bo zavezanec lahko uveljavljal znižanje davčne osnove v 
višini 50% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj, če ima 
sedež in opravlja svojo dejavnost na področjih države, ki imajo bruto 
domači proizvod na prebivalca nižji od povprečja države do 15%, in v 
višini 60% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj, če ima 
sedež in opravlja svojo dejavnost na področjih države, ki imajo bruto 
domači proizvod na prebivalca nižji od povprečja države za več kot 15%.

Predlagani olajšavi se bosta uporabljali že za leto 2010.

Vir: www.ozs.si

ZDRAVSTVENI CENTER MORJE d.o.o. Koper

Ljubljanska c. 6/a, 6000 Koper
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DOBRO JE VEDETI

obiščite nas:

http://www.zdrav-podjetnik.net

DRUGI EVROPSKI TEDEN PODJETNIŠTVA

Evropska komisija je lani organizirala Prvi Evropski teden podjetništva, 
kar se je izkazalo kot uspešno informativno komunikacijsko dogajanje 
med državnimi in drugimi podjetniškimi podpornimi inštitucijami ter 
podjetniki. Evropska komisija se je zaradi odmevnosti dogodkov in 
zadovoljstva podjetnikov odločila nadaljevati s tem uspešnim projektom, 
saj gre za vseevropsko kampanjo, ki hkrati poteka v 37 evropskih 
državah.
Slovenija se je v okviru Prvega Evropskega tedna podjetništva izjemno 
izkazala in se povzpela v vrh držav, ki so sodelovale z dogodki tako po 
številu kot po vsebinski kakovosti. Priznanje pa je za nas tudi obveza, da v 
okviru Drugega Evropskega tedna podjetništva še nadgradimo dosežene 
rezultate. Nacionalna koordinatorja, JAPTI in GZS OZL, bosta skupaj s 
partnerji iz podpornega okolja za podjetništvo poskrbela za vsebinsko 
raznolik program dogodkov po vsej Sloveniji, vse od 1. maja do 30. junija 
2010. V okviru tega bodo organizirane delavnice, seminarji in druga 
srečanja, kjer bodo strokovnjaki posameznih področij razkrivali številne 
teme, od osnov, kako napisati poslovni načrt ali ustanoviti podjetje, do 
podjetniških priložnostih ter storitev, ki jih podjetnikom nudi podjetniško 
okolje. Za že delujoče podjetnike in podjetja bodo aktualne predstavitve o 
pomenu inovativnosti, o ravnanju s človeškimi viri, in modelih uspešnega 
trženja, internacionalizacije podjetja, mednarodnega poslovanja, 
raziskav in razvoja, uporabe sodobnih tehnologij pri poslovanju…

Letošnji Drugi Evropski teden podjetništva bo formalno potekal med 25. 
majem in 1. junijem in bo tako kot lani namenjen tako tistim, ki se šele 
odločajo za podjetništvo, kot obstoječim mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem.

Cilji Evropskega tedna podjetništva 2010 so:
• ponuditi informacije o ukrepih Evropske unije ter državnih, 
regionalnih in lokalnih oblasti za podporo mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem,
• spodbujati podjetništvo, da bo več ljudi, predvsem mladih, resno 
razmislilo o podjetništvu, kot o možnosti za ustvarjanje kariere,
• dati priznanje podjetnikom za njihov prispevek k dobrobiti Evropske 
unije, zagotavljanju delovnih mest, inovacijam in konkurenčnosti na trgu.

Prireditve v okviru Drugega Evropskega tedna podjetništva bodo 
organizirane na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ob podpori javnih 
in zasebnih izvajalcev.  Že sedaj vabimo vse, ki se zavedate pomena 
spodbudnega podjetniškega okolja za razvoj, ki je gonilna sila napredka 
celotne družbe, na dogodke, o katerih vas bomo sproti obveščali.

Več informacij o Drugem Evropskem tednu podjetništva lahko dobite na 
slovenski strani spletne povezave Evropskega tedna podjetništva:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-
week/index_sl.htm.

Želimo si in tudi potrudili se bomo, da bi  Drugi Evropski teden 
podjetništva ne bil zgolj druženje, ampak predvsem srečanje znanja in 
priložnost za krepitev sodelovanja v prihodnje.

V kolikor potrebujete kakršnokoli informacijo v zvezi z Evropskim 
tednom podjetništva nam prosim pišite na naš elektronski naslov: 
promocija@japti.si.

Vir: www.podjetniski-portal.si

NOVE IDEJE V BANKI PRILOŽNOSTI

Banka turističnih priložnosti Slovenije (BTPS) je informacijsko 
križišče priložnosti slovenskega turizma, za katerega skrbijo Slovenska 
turistična organizacija, Direktorat za turizem Ministrstva za 
gospodarstvo in UP Fakulteta za turistične študije - Turistica.

BTPS vabi vse radovedne in znanja željne, da se seznanijo s 
turističnimi priložnostmi na štiri nove načine:
• Do 21.5.10 je odprt natečaj »Razvoj MOK idej 2011«, katerega namen 
je sofinanciranje razvoja obetavnih idej, s katerimi se nameravajo avtorji 
prijaviti na javni razpis sofinanciranja uvajanja novosti turistične 
ponudbe v Mestni občini Koper za leto 2011. Za vsako od nagrajenih idej 
bo BTPS sofinancirala nadaljnji razvoj ideje v obliki svetovalnih ur ter 
obiska svetovalca na sedežu nagrajenca. 
• V sklopu portala Challenge:Future je objavljen prvi StormIt izziv: 
»Give me three days of GREEN sLOVEnia«. K izzivu, ki je na voljo do 6. 
maja, so vabljeni mladi iz celega sveta, ki poskušajo poiskati najboljši 
predlog tridnevnega potovanja po Sloveniji za dve osebi s poudarkom na 
trajnostnem, odgovornem in ekološkem turizmu. Cena na osebo ne sme 
preseči 500 EUR. Zmagovalec bo lahko predlagani turistični paket tudi 
preskusil. Vse konstruktivne predloge bomo po zaključku natečaja preko 
portala Banke priložnosti ponudili slovenskim turističnim agencijam, da 
jih pričnejo tržiti, saj bodo zbrani predlogi skrivali direkten odgovor na 
vprašanje: Kaj si mladi iz celega sveta želijo doživeti v Sloveniji. 
• V podporo svežim in uresničenim novostim v turizmu je že sedmo leto 
zapored razpisana nagrada za ustvarjalne in inovativne dosežke v 
turizmu, Sejalec 2010. Z njo so nagrajene že uresničene novosti - 
ustvarjalni in inovativni dosežki, ki prispevajo k večji prepoznavnosti 
turistične ponudbe Slovenije. Rok za prijavo: 20.5.2010.
• Z uspešno krstno izvedbo se je Sejalcu lani prvič pridružil Snovalec, ki 
tudi letos spodbuja promocijo in uresničitev novih idej - INVENCIJ v 
turizmu, katere bodo z uresničitvijo v prihodnosti postale inovacije, zrele 
za kandidiranje na razpisu Sejalec. Snovalec 2010 je na portalu BTPS do 
1.6.2010 objavljen kot energijski polog v obliki nagradnega razpisa s 
predvidenim skladom 40.000 EUR.

Več informacij je na voljo na naslednji povezavi: http://www.btps.si/

KAM PO DENAR ZA NOVE IDEJE?

Pozdravljeni, imam vprašanje glede pridobivanja sredstev iz EU. 
Podjetniki (s.p.) imamo velikokrat dobre ideje, ki pa ravno zaradi 
koncepta »one man band« ostanejo neizvedljive. Seveda človek 
posamezne ideje ne deli rad z drugimi, saj je vendar tvoja in jo želiš 
unovčiti. Seveda pa ni na začetku nobene garancije, da bo zadeva 
zares uspela in je pri tem tudi veliko tveganja. Kako bi lahko s 
takšnimi idejami pridobili sredstva, kje in kako bi pri uresničitvi ideje 
pomagala država, da pridemo do sredstev za razvoj izdelka in 
uvrstitev na trg?
 
Žal je ljudi, ki bi svoj denar (ali denar svojega podjetja) dali komu le 
na podlagi grobe poslovne ocene in simpatije, izredno malo. 
Računati, da jih boste našli, je pravzaprav iluzija. Tako ni druge 
rešitve kot napisati poslovni načrt, ga označiti z napisom »poslovna 
skrivnost«, zapisati, komu je bil posredovan, da bi morda kdaj od 
koga terjali odškodnino za ukradeno idejo. Več se ne da narediti.
Z izdelanim poslovnim načrtom pa je nekaj več poti, vendar so tudi te 
posute s trnjem. Obrnete se lahko na poslovne angele, morda na razne 
sklade tveganega kapitala. V Podjetniku je bilo na to temo že več 
zapisov. Mislim, da država na začetku ne bo na veliko odvezala 
mošnjiček in podarila sredstva za razvoj izdelka in uvrstitev na trg. Še 
največ podatkov o tej možnosti najdete na strani Podjetniškega sklada 
in Japtija. Ne gre zanemariti tudi finančnih spodbud za 
samozaposlovanje in zaposlovanja pripravnikov oziroma 
nezaposlenih. Za neposredno sodelovanje pri projektih EU pa ni 
računati, če niste že delujoče podjetje z določeno strukturo in poslom. 
Tudi za domačo podporo se pričakuje, da ste v življenju že kaj 
verodostojnega naredili.

Vir: www.podjetnik.si
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DOBRO JE VEDETI

KRKA RAZPISUJE NAGRADE NAMENJENE 
MLADIM

Podjetje Krka, d. d., Novo mesto v letošnjem letu razpisuje že 40. 
Krkine nagrade, ki so namenjene vsem mladim; dijakom in 
študentom, ki imate znanje, voljo in željo po pridobivanju novih 
znanj.

Pod sloganom Znanost povezuje je Krka objavila letošnji razpis za mlade. 
Dijake gimnazij in srednjih šol naravoslovnih in zdravstvenih smeri 
vabijo, da se prijavijo na razpis za 40. Krkine nagrade. K sodelovanju 
vabijo vse, ki ste oziroma boste svoje raziskovalne naloge končali v 
obdobju od 1. septembra 2009 do 30. junija 2010 ter jih boste prijavili in 
poslali na njihov naslov do 2. julija 2010.

Letos razpisujejo naslednje teme:
pravilna uporaba zdravil (pravilna uporaba in dejanska praksa pri ljudeh),
promocija Krkinih zdravil brez recepta v novih elektronskih medijih,
pomen strokovnega svetovanja za izbiro oz. nakup zdravil brez recepta,
poznavanje Krkinih izdelkov med ljudmi,
prehranska dopolnila (vitamini, minerali, esencialne snovi itd.),
problematika neuporabljenih zdravil (zbiranje, uničevanje).
Vse informacije o razpisu najdete in prijavo lahko izvedete na spletni 
strani: http://www.krkinenagrade.si/

Vir: Imamidejo.si

SODELOVANJE Z NEPLAČNIKI JE BOLJE 
PRETRGATI

Vloga dobrega finančnega svetovalca je po njenem mnenju v 
pravočasnem opozarjanju na morebitne finančne pasti poslovanja in 
zagotavljanju optimalnih rešitev, ki so primerne za male podjetnike.

Pri poslovanju malih podjetij v zadnjem času največja težava plačilna 
nedisciplina. To še posebej velja za panogo gradbeništva in storitev, ki so 
z gradbeništvom povezane.

Mala podjetja zato veliko časa in energije porabijo za izterjavo dolgov in 
zagotavljanje dodatnih virov financiranja za pokrivanje stroškov 
poslovanja. Pri večjem delu podjetnikov opažajo tudi upad prihodkov, ti 
so v primerjavi z letom prej v povprečju upadli za 20 odstotkov.

Svetovalci so navadno računovodski servisi
V takem podjetniškem ozračju ni lahko 
poslovati, zato se podjetja odločajo za najem 
zunanjih finančnih svetovalcev, ki jim pomagajo 
pri ključnih odločitvah. Manjši podjetniki vlogo 
zunanjega finančnega svetovalca večinoma 
zaupajo kar računovodskemu servisu, ki jim 
vodi knjige, saj se manjša podjetja le v posebnih 
primerih obrnejo tudi na koga drugega.

Vloga dobrega finančnega svetovalca je po 
njenem mnenju v pravočasnem opozarjanju na 
morebitne finančne pasti poslovanja in 
zagotavljanju optimalnih rešitev, ki so primerne 
za male podjetnike.

Ni dobro poslovati z enim samim naročnikom
Eden od njenih osnovnih nasvetov za mala 
podjetja je, da nikoli ni dobro poslovati samo z 
enim večjim naročnikom. Sčasoma namreč malo 
podjetje od velikega naročnika postane povsem 
odvisno. "Tudi odločitev, da podjetnik še 
sodeluje z naročnikom, ki mu že več mesecev ni 
plačal, je lahko usodna," pravi naša sogovornica, 
ki je računovodkinja in davčna svetovalka. "Z 
naročniki, ki ne plačujejo, je sodelovanje bolje 
pretrgati in čas vložiti v iskanje drugih 
priložnosti." Brezplačno delo pač nima 
prihodnosti.

Kar zadeva izterjave, Urhova meni, da je terjatve vedno treba izterjati v 
čim krajšem času. Če ne gre drugače, po sodni poti oziroma s sodno 
izvršbo. Za tista podjetja, za katera ni videti realnega izhoda iz 
brezupnega finančnega položaja, Urhova meni, da je umetno vzdrževanje 
takega podjetja nesmiselno. Dolgovi in agonija se s časom le dodatno 
poglabljajo.

Vir: www.podjetniski-portal.si

DESET ZAPOSLITEV ZA UPOKOJENCE

Pravkar ste se upokojili. Dnevi so dolgi, predolgi. Pogrešate rutino 
vsakodnevnih obveznosti. Jutranje vstajanje, dinamiko dela. Čutite, da 
ste na višku svojih moči? Naredite iz tega nekaj denarja!
Najbrž se nihče od nas ne bi branil kakšnega dodatnega priliva denarja, še 
posebej, ko se upokojimo. Od nas je odvisno, ali bomo 'obtičali' le s 
(preskromno) pokojnino ali pa se bomo potrudili in svoje znanje, 
sposobnosti in moči pretopili v dodaten vir zaslužka.
Ponujamo vam deset zaposlitev, s katerimi boste lahko popravili vaš 
osebni mesečni proračun, hkrati pa poskrbeli tudi zase, saj je znano, da 
stroj, ki se ne ustavi, dobro deluje mnoga leta.

Varuška otrok
Zaposlitev, primerna za dneve med ponedeljkom in petkom, skoraj tako, 
kot ste bili navajeni. Jutranje vstajanje, odgovornost, obveznost, veliko 
improvizacije. Primerno za ljubeče ljudi z močnimi živci, nekoliko bolj 
za ženske kakor za moške. Zaželen lastni prevoz in veliko domišljije. Po 
dogovoru delo na domu ali na lokaciji naročnika. Zagotavljamo vam, da 
boste po koncu 'delovnika' vsaj tako utrujeni, kot da bi bili ves dan v 
'pravi' službi.
Pričakovana postavka: 5–10 Ä na uro

Serviser
Precej ljudi obvlada mala hišna popravila vsaj tako dobro, kot to počnejo 
mojstri in samooklicani 'mojstri'. Ne samo stereotip, skoraj dejstvo je, da 
je med moškimi veliko takih, ki so svoj popoldanski hobi izpilili do te 
mere, da so samozadostni ne samo za domača opravila, ampak zmorejo 
hitro, poceni in učinkovito popraviti tudi drobne tegobice pri vseh tistih, 
ki nimajo časa, živcev ali preprosto ne znajo. 
Pričakovana postavka: od 10 € dalje na uro, odvisno od zahtevnosti 
dela

Nadaljevanje na strani 14
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POSLOVNE PRILO@NOSTI

POSLOVNA IDEJA: PILATES CENTER

Začetni stroški: od 10.000 evrov dalje
Marketing: spletna stran, vizitke, letaki, marketing od ust do ust, oglasi v 
izbranih revijah, klubih, trgovinah z zdravo prehrano …
Posebne zahteve glede izobrazbe: opraviti morate izpit za inštruktorja 
pilatesa, če boste vadbo vodili na začetku sami 
Potrebna oprema: primeren prostor (s sprejemnim prostorom, WC-jem, 
tušem, slačilnico) in oprema za izvajanje vaj pilates,  telefon, računalnik, 
tiskalnik …
Podjetje lahko upravljate od doma: ne
Popoldansko delo: da
Je v Sloveniji že konkurenca: da
Čas delovanja: vse leto

Dejstva
Pilates postaja čedalje bolj 
priljubljena oblika vadbe tako 
za izkušene kot neizkušene 
športnike. Za razliko od 
klasičnih aerobnih vadb daje pilates poudarek na gibkosti in pravilnem 
dihanju. Hitrost in moč pri tem nista na prvem mestu.

Na našem trgu so studii pilatesa prisotni že nekaj let in kaže, da njihova 
priljubljenost še kar narašča. To pomeni, da so še vedno dobra poslovna 
priložnost za pridne.

Že pred odprtjem studia morate temeljito razmisliti o svoji ponudbi. 
Priporočljivo je, da ponudite nekaj posebnega, česar konkurenčni fitnes 
in pilates studii še nimajo. Priklopite se v internet, dvignite telefon in 
naredite manjšo analizo ponudbe na trgu, tako da boste lažje izoblikovali 
svojo konkurenčno prednost.
 
Za začetek lahko prostor za vadbo najamete, pripomočke za vadbo pa bo 
najverjetneje treba kar kupiti. Priporočljivo je, da prostor uredite v 
prijetnih, sproščujočih barvah, ter da poskrbite za primerno osvetljavo, da 
bo vzdušje karseda sproščujoče in prijetno.
 
Trg
Ljudje, ki skrbijo za zdravo življenje, ki se radi gibajo in ki želijo 
poskusiti še kaj drugega kot le klasično fitnes vadbo za moč in kondicijo. 
 
Nasvet 
Skrbite za redno izobraževanje in dopolnjevanje ponudbe. Trg je namreč 
vedno bolj zahteven. 
 
Ponudite lahko vadbo za specifične skupine, kot so na primer pilates za 
nosečnice, starejši z osteoporozo, pilates za otročičke …

Vir: www.podjetnik.si

Nadaljevanje iz strani 13

Vrtnar
Marsikomu je delo na vrtu in v okolici hiše v zabavo, kar je le dokaz več, 
da bodo njim zaupano delo opravljali dobro in predano. Korist bo 
vzajemna – oni vam dajo priložnost za rekreacijo in nekaj evrov zaslužka, 
vi pa njim prijetno in pozitivno okolje.
Pričakovana postavka: 7–10 Ä na uro

Sprehajalec psov
Res je, tudi tak 'poklic' obstaja. Oskrba in sprehodi se začnejo z vašim 
prihodom na dom, kjer vas čaka kuža. Sprehod na povodcu po bližnjih 
ulicah z obvezno vrečko v žepu, ko se bo psiček odločil, da opravi 'svoje'. 
Po končanem sprehodu sprehajalec psa pripelje domov in ga obriše, če je 
moker ali blaten. Zamenja mu vodo in ga po dogovoru nahrani. Nič 
takega, kar ne bi zmogli.

Pričakovana postavka: 5–8 € na sprehod

Nakupovalec
Presenečeni bi bili, koliko ljudi samih ne (z)more iti po nakupih. Ali 
zaradi pomanjkanja časa, ki je posledica vsakodnevnih obveznosti, ali so 
prešibkega zdravja oziroma se v vrvežu nakupovalnih centrov ne 
znajdejo več. Ko boste odšli po nakupih, povprašajte ljudi okoli sebe, ali 
tudi oni potrebujejo kaj. Zahvala, če ne ravno denarna, bo mogoče kakšna 
kava ali čokolada iz njihove nakupovalne košarice. Oziroma nasmeh in 
pristna zahvala, če boste storitev opravili pro bono.
Pričakovana postavka: 5 € na storitev (nakup)

Voznik
Leta izkušenj naredijo svoje. Če vam zdravje še služi in če ste ostrega 
vida, hitrih refleksov in bogatega znanja, dobrega voznika potrebujejo 
marsikje. Taksi? Osebni voznik? Mogoče celo linijska vožnja tu in tam? 
Voznik avtobusa kakšne turistične agencije? Odločitev je vaša. Pa srečno 
pot!
Pričakovana postavka: praviloma individualen dogovor na pot

Svetovalec
Tukaj je zares širok spekter možnosti sodelovanja. Vsak izmed nas je 
strokovnjak za svoje področje, po dolgih letih strokovnih in tudi 
življenjskih izkušenj bi bilo res škoda, če bi vso nakopičeno znanje 
obdržali le zase. Če so odnosi v podjetju, ki ste ga ravnokar zapustili, 
ostali dobri, jim lahko mirno date vedeti, da ste še na razpolago za kak 
nasvet, vprašanje, morebitno sodelovanje pri novih projektih. Poskrbite le 
za to, da boste vi določili obseg in čas dela. Ne nazadnje ste v pokoju in ne 
v rednem delovnem razmerju.
Pričakovana postavka: praviloma individualen dogovor

Predavatelj
Četudi nimate formalne izobrazbe, je lahko vaš življenjski nabor izkušenj 
bogata zakladnica znanja za mlajše generacije. Mogoče potujete po 

svetu? Šole, vrtci, knjižnice, domovi za upokojence – vašim potopisnim 

predavanjem bodo radi prisluhnili. Pa še v stiku z ljudmi in okolico boste 
ostali.
Pričakovana postavka: od 20 € dalje na predavanje

Vohun

Naj se sliši še tako smešno – prijazna babica sivih las in z očali z zlatim 

okvirjem, ki s časopisom ob kavici sedi za mizo in opazuje svet okoli 
sebe, ne bo sumljiva prav nikomur. Če sumite, da vaša žena ne odhaja 
direktno v službo, da se vaši otroci ne družijo s 'pravo' družbo ali pa le 
želite izvedeti, kaj o vas meni vaša okolica, najamite kakšno tako, ki bo 
zaradi vaših interesov pripravljena namesto na nedeljsko tržnico zaviti po 
drugih poteh. Presenečeni boste, s kakšnimi informacijami se bo vrnila.

Pričakovana postavka: 5–10 € na uro plus 'terenski dodatek'

Novinar

In ne nazadnje – ohranite bister um. Vsakodnevno gledanje televizije, 

poslušanje radia, obiskovanje knjižnice, prebiranje dnevnega tiska – vaše 

znanje je vaš kapital. Ne pričakujemo, da boste postali reden dopisnik 

največjega spletnega portala v Sloveniji, za začetek bo dovolj, da boste 
objavili kak kuharski recept ali navodila za menjavo žarnice v glasilu 
četrtne skupnosti. Postanite novinar! Saj pravijo, da to zna prav vsak. :)
Pričakovana postavka: praviloma individualen dogovor
Mogoče vas je ob prebiranju zaskrbelo, da bi vas dodatni vir zaslužka 
prikrajšal za pokojnino, pa vas lahko potolažimo, da se to ne more zgoditi. 
Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so nam 
pojasnili, da dodatni prihodki ne vplivajo na vaše pokojninske prejemke 
iz njihovega naslova, treba je le prijaviti dodatna izplačila na obrazcu za 
odmero dohodnine, od koder se odvede davek.
Pri računovodju smo izvedeli, da so možne tri pravno-delovne oblike 
sodelovanja s podjetjem, odvisno od oblike ali narave dela. Lahko 
podpišete podjemno pogodbo, kjer delodajalec odvede potrebne 
prispevke, le da ni potrebno odvesti davka za pokojninsko zavarovanje. 
Lahko podpišete pogodbo o enkratnem delu intelektualne narave, torej 
avtorski honorar. Ali pa, če boste delo opravljali pogosto ali redno, 
ustanovite svoj s. p. kot dopolnilno dejavnost.

Vir: http://cekin.si
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BORZA

MARKETING »GALEB« d.o.o.
Podjetje za trgovino, svetovanje 

in marketing Izola, Industrijska cesta 2e
PRODAJNA SLUŽBA

Imetniki licence po zakonu o nepremičninskem posredovanju

- POSREDOVANJE IN PRODAJA NEPREMIČNIN
- SVETOVALNE STORITVE NA PODROČJU PROMETA Z 
  NEPREMIČNINAMI
- VPISI V ZEMLJIŠKO KNJIGO
- VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV IN IZDELAVA 
  DOKUMENTACIJE

MARKETING GALEB d.o.o., Industrijska c. 2e, 6310 Izola; 
Tel.: 05/ 66 30 907, 66 30 910; Fax: 05/66 30 905

PRODAMO/ODDAMO
Hiše:

• DRAGONJA, posest s samostojno kamnitom hišo za nadomestno 
gradnjo ali rekonstrukcijo, hiša 50m2 tlorisa, dvorišče 77m2, kmetjisko 
zemljišče 17483m2. Zahodna lega na pobočju hriba, ob vznožju potok in 
čudovito naravno okolje. Cena: 240.000Ä
• KORTE, istrska hiša, kamnita, vrstna, 94m2 v dveh nadsrtopjih, v 
celoti novejše opremljena. Z lastnim vrtom in parkiriščem. Cena: 
250.000Ä
• PARECAG, samostojna dvostanovanjska hiša, 180m2, l.1976, 
adaptirana 2004. Konoba z istrskim ognjiščem, latna kuhinja, paviljon. 
Lastniška parcela 465m2, možnost zakupa cca. 4000m2 kmetjiskega 
zemljišča z oljkami. Razgled na zelenje in delno na soline. Cena: 
572.000Ä
• PIRAN, hiša s panoramskim razgledom, l.1976, 210m2 v dveh 
nadstropjih, dva ločena stanovanja, zemljišče 815m2 in manjšim 
bazenom. Miren in urejen okoliš in atraktiven razgled na morje. Vredno 
ogleda. Cena: 1.122.000Ä
• PIRAN, hiša 230m2, zgrajena l.1985. V pritličju se nahaja konfortno 
stanovanje, v nadstropju pa so trije apartmaji. Parcela v obsegu 562m2 
zajema tudi park pred hišo s pergolo, vodnjakom, kamnito hiško in 
parkirišči. Cena: 1.122.000Ä
• SEČOVLJE-NOVA VAS, samostojna hiša stara 150 let, na parceli 
250 m2, potrebna celovite prenove. Možnost ureditve v več stanovanj.  
Cena: 200.000 Ä oziroma po dogovoru.
• STRUNJAN, samostojna kamnita istrska hiša 250m2, delno 
obnovljena, gospodarsko poslopje 200m2, parcela 506m2. Ekskluzivna 
lokacija z razgledom na Strunjanske soline in morje. Cena: 1.122.000Ä

Poslovni prostori:
• ANKARAN, gostinski lokal 450m2. Poslovno-stanovanjski objekt, 
zgrajen leta 1978, parcela 980m2. Vpeljan gostinski lokal na lepi 
lokaciji z dobrim renomejem v obratovanju. Možnost spremembe 
namena ter dodatne širitve. Cena: 790.900Ä
• KOPER - Markovec poslovni prostor v izmeri 133 m2, zgrajen 1991, 
oddamo, namenjen različnim dejavnostim, zdravstvena, trgovska, tudi 
gostinska. Oddamo ali prodamo.
• KOPER-OC Šalara, dve hali v dveh etažah po 250 m2  prodamo. 
Možnost delitve. Cena: 1.500Ä/m2
• IZOLA- center, poslovni prostor v izmeri 120 m2, namenjen za 
trgovsko ali storitveno dejavnost, leto izgradnje 1974, prenovljen, v 
bližini zdravstvenega doma). Možnost najema oz. prodaje.  Cena: 
300.000 Ä
• PIRAN, poslovni prostor na Fornačah. Nahaja se v pritličju novejšega 
objekta ob morju. Možnost preureditve. Cena: 70.000Ä

ODDAMO
• KOPER, okolica, oddamo manjšo enodružinsko atrijsko hišo. Cena: 
600Ä + stroški
• KOPER - center, poslovni prostor, 65 m2 v pritličju, namenjen trgovini 
oziroma storitveni dejavnosti. Cena najema: 1000Ä mesečno
• KOPER, Vanganel, izjemna lokacija, prenovljen poslovni prostor, 
primeren za različne dejavnosti. Cena 13 Eur/m2/mesec.
• KOPER, Rotonda, poslovni prostor, 49m2, 2nadstropje, strateška 
lokacija. Cena: 13Eur/m2/mesec
• KOPER, večnamenska dvorana Bonifika, poslovni prostor 30m2, 1. 
nadstropje, deljeno na dve pisarni in sanitarije, delno opremljeno, ck, 
klima, telefon, internet. Cena: 360Eur/mesec.
• IZOLA, Kajuhova ulica, poslovni prostor, poslovno stanovanjska 
cona, 65m2. Cena: 11Eur/m2/mesec.

* ODDAMO neopremljeno pisarno velikosti 50 m2 (v 1. nadstropju) v 
Kopru, Šmarska cesta - blizu Istra avta. Informacije po tel.: 041 687 140.

* NUDIMO računovoske storitve za samostojne podjetnike in male 
gospodarske družbe. Informacije po tel.: 041 687 140.

* NUDIM RAČUNOVODSKE STORITVE! Hitro, kvalitetno  in po 
ugodni ceni! PRVI in DRUGI MESEC: GRATIS! Kontakt: 040 631 106.

* Prodam LESENE RABLJENE PALETE forrmata EUR in drugih 
dimenzij, tudi termično obdelane z oznako HT, za izvoz na Hrvaško in 
druge prekomorske dežele. PREZTENT d.o.o., Vogrsko, tel.: 05 301 
2360, fax: 301 2361, e-mail prezent@prezent.si. Kontaktna oseba: 
Černigoj GSM: 041 692 239.

BREZPLAČNI KUPON za PODJETNIŠKO BORZO

Iščem/nudim   ___________________________________________    

_______________________________________________________

_______________________________________________________
                 

Kontaktna oseba:  ________________________________________

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

Podatki  naročnika (niso za objavo)

Priimek in ime:  _________________________________________

Naslov:  _______________________________________________

____________________________tel.št.: _____________________

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

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

* Francoski dobavitelj telekomunikacijske opreme in opreme za 
napajanje varnostnih kamer išče komercialno partnerstvo in 
sodelovanje. Šifra: EEN-jun-003
Poljski proizvajalec inovativnih vetrnih turbin (za vetrne elektrarne) 
išče podizvajalce in distributerje. Šifra: EEN-jun-005
Francosko tiskarsko podjetje išče tehnično in komercialno sodelovanje 
(vzajemno proizvodnjo in/ali distribucijo). Šifra: EEN-jun-013
Romunsko podjetje, ki proizvaja in prodaja široko paleto lesenih 
izdelkov, išče poslovne partnerje za prodajo svojih izdelkov v EU in 
širše. Šifra: EEN-jun-014
Francosko podjetje specializirano na področju fotovoltaičnih solarnih 
panelov in obnovljivih virov energije, išče partnerje za proizvodnjo in 
prodajo v Evropi. Šifra: EEN-jun-016
Francosko podjetje, ki prodaja insekticide (proti osam, sršenom), 
herbicide, krpe za čiščenje, čistila, dezinfekcijska sredstva za 
industrijo, išče distributerje za Evropo. Šifra: EEN-jun-018
Luksemburško podjetje, specializirano za varnostne sisteme, 'pametne' 
naprave za opremo avtomobilov, išče distributerje. Šifra: EEN-jun-019
Belgijsko podjetje specializirano za proizvodnjo kaminov, izdelkov za 
uporabo na odprtem ognju, išče partnerja oziroma podizvajalca  za 
oblikovanje in proizvodnjo kovinskih kaminov. Šifra: EEN-jun-025
Romunsko podjetje, specializirano za analizo tal in podzemne vode, 
saniranje okolja in storitve,  nudi sodelovanje s sorodnimi podjetji. 
Šifra:EEN-jun-027

Enterprise Europe Network
UP ZRS

Garibaldijeva18, SI-6000 Koper
Tel. 05/663 77 39; Fax:05/663 77 82

E-mail:eic@zrs-kp.si,       
polona.matekovic@zrs-kp.si

Kontaktna oseba: Polona Matekovič, tel.: 05/663 77 39



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

Javni poziv delodajalcem za vključitev v 
ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO JUŽNA PRIMORSKA 

2010/2011

Se odločate za širitev dejavnosti in ne najdete ustreznega kadra?
Imate družinsko podjetje in bodo vaši otroci nadaljevali podjetniško tradicijo?

Informacije in razpisna dokumentacija: 
RRC Koper, Župančičeva 18, 6000 Koper, tel.: 05 66 37 586, e-pošta: tina.matekovic@rrc-kp.si, 
spletna stran: www.rrc-kp.si/rss 

ter
- Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana
- Razvojni center Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 12, Ilirska Bistrica
- Center za pospeševanje podjetništva Piran, Liminjanska 96, Portorož

www.rrc-kp.si/rss

            
IZKORISTITE PRILOŽNOST, KI JO PONUJA ENOTNA REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA

60 % SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

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

podjetništva", prednostne usmeritve "Štipendijske sheme".


