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Projekt OPTIMUS
(Modeli usposabljanja na simulatorjih za 

pristaniške delavce)

V mesecu oktobru se zaključuje projekt Optimus, ki je 
bil uspešno prijavljen na razpis programa Leonardo 
da Vinci (LdV). Program Leonardo da Vinci (LdV) je 
namenjen razvoju poklicnega (in strokovnega) 
izobraževanja in usposabljanja v Evropi. V zadnjem 
mesecu se izvajajo še pilotne aktivnosti v pristaniščih
Valencija, Marsejl in Livorno.

Glede na mešanico razvitih metodologij, didaktičnih 
vsebin in tehnologij, kar je sedaj celoten »sistem 
poučevanja in učenja«, je glavni cilj izpeljati nekatere 
pilotne izkušnje v vsakem sodelujočem pristanišču, da se 
lahko preizkusi in oceni učinek tega razvitega sistema, v 
smislu izboljšanja veščin uporabnikov in njihovega
osveščanja glede učenja preko simulacij.

Na podlagi pedagoških metod in z uporabo vsebin, 
materialov in orodij razvitih v sklopu projekta Optimus, 
bo vsak partner (pristanišča Livorno, Valencia in 
Marseille), organiziral usposabljanje na osnovi spleta in 
računalništva v svojem določenem delovnem sektorju, 
vključno z mešanico delavcev iz lokalnih pristanišč in 
logističnih podjetij, lokalnih nezaposlenih ljudi in
učencev lokalnih tehničnih šol. 

Pomembno je omeniti, da so vsa sodelujoča pristanišča že 
opremljena s simulatorji za usposabljanje. Tako bodo 
lahko neposredno preizkušali in ocenili učinek izdelanega 
sistema. Pilotne aktivnosti vodi Pristanišče Valencia, ki je, 
izmed omenjenih treh, najbolj napredno glede uporabe
simulacijskih tehnik pri usposabljanjih.

OPTIMUS SAT  
Sistemski pristop k usposabljanju 

 

Rezultati teh pilotih izkušenj bodo povzeti v 
skupnem poročilu, ki bo predstavljen na končnem 
sestanku in konferenci predvidoma konec meseca

oktobra.

RRC Koper je glede na svoje številne izkušnje pri 
izvajanju projektov na evropski ravni in specifična 
znanja na področju podjetništva, gospodarstva in 
razvoja človeških izvajal aktivnosti nadzora 
kakovosti projektnih rezultatov, pripravil Načrt 
kakovosti in sproti preverjal izvajanje projekta.

Več informacij na spletni strani: 

http://www.optimus-project.eu/

 Projekt delno financira Evropska unija 

This project has been funded with support from the European Commission 
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GOSPODARSKE ZBORNICE

Trgovinska zbornica Slovenije in Ekonomska fakulteta v Ljubljani 
vabita na 4. Strateško konferenco o trgovini, ki bo v četrtek,14. 

oktobra 2010, v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.
Nosilna tema letošnje konference je:

Človeški viri in kakovost storitev v trgovini

PROGRAM KONFERENCE: PRIJAVA

VIR: http://www.tzslo.si

KAKO SE LOTITI TRŽENJSKEGA 
NAČRTA?

Uspešnega poslovanja ni brez dobrega trženjskega načrta. Tega pa ni 
brez dobrega poznavanja porabnika, trga, tekmecev in lastnega 
podjetja. Dobro začrtana prihodnost je odločilna za lažje poslovanje
podjetja.

Temelj za pripravo strategije in pozneje trženjskega načrta je dobro 
poznavanje porabnika, trga in konkurence, seveda ob zavedanju 
prednosti in slabosti lastnega podjetja. Trženjski načrt mora celostno 
zajeti ves trženjski splet 4P (izdelek, cena, tržna pot in promocija) in 7P 
(omenjenemu so dodani še ljudje, fizični dokazi in procesi), ki mora 
biti usklajen tako na ravni podjetja kakor tudi blagovne znamke in trga.

Pomembno je, da trženje prevzame odločilno vlogo in odgovornost za 
pripravo celotnega trženjskega načrta in njegovo usklajevanje z 
drugimi funkcijami. Na žalost vse prevečkrat vidimo, da se trženje 
veliko preveč posveča oglaševanju, pozablja pa na svojo temeljno 
vlogo, da mora upravljati celoten trženjski splet in ustvarjati dodano
vrednost.

Pet nasvetov za pripravo dobrega trženjskega načrta
 
1. Podrobno proučite razmere v podjetju in dogajanje na trgu.
2. Postavite si jasne kratko-, srednje in dolgoročne cilje.
3. Trženjski načrt navežite na prodajnega.
4. Pripravite načrt, ki bo vseboval natančne cilje, sredstva in poti do 
uresničitve teh ciljev.
5. Redno spremljajte izvajanje načrta in ga po potrebi spreminjajte.

VIR: http://www.podjetniski-portal.si

Merila za nagrado

Merila za presojo upravičenosti do nagrade so zlasti:

?splošni razvojni rezultati, 
?rezultati poslovanja, 
?internacionalizacija podjetja.
 
Glede na finančno in gospodarsko krizo v minulem obdobju bo tudi 
letos Komisija med merili posebej upoštevala in dodatno ovrednotila 
tudi prizadevanja za učinkovit stroškovni management, ukrepe hitrega 
tržnega prilagajanja in prestrukturiranja, ohranjanja delovnih mest ter 
rast in ohranjanje dobičkovnosti tudi v takih razmerah.

Opis meril je objavljen v Pravilih za nagrado GZS.

Predlog in dokumentacija

Predlog mora biti obrazložen skladno z merili, navedenimi v Pravilih 
za nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke in dokumentiran z izpolnjenim Vprašalnikom 
kandidatom za nagrado GZS za leto 2010 ter zahtevanimi prilogami.

Rok za sprejem prijav

Komisija bo obravnavala le popolne predloge, ki jih bo prejela ali bodo 
oddani priporočeno po pošti do vključno 25. oktobra 2010 na naslov:

Gospodarska zbornica Slovenije
Komisija za nagrado GZS za leto 2010
Dimičeva 13
1504 Ljubljana

R A Z P I S  N A G R A D  G O S P O D A R S K E  
ZBORNICE SLOVENIJE ZA IZJEMNE 
G O S P O D A R S K E  I N  P O D J E T N I Š K E
DOSEŽKE ZA LETO 2010

Namen nagrade

Nagrada je namenjena direktorjem, izvršnim direktorjem in 
predsednikom uprav oz. osebam, ki operativno vodijo družbo (v 
nadaljevanju: kandidatom) kot visoko priznanje za izjemno 
poslovodno, tehnično, marketinško ter organizacijsko delo in trajni
razvoj družbe, ki jo vodijo.

Nagrado prejmejo predstavniki podjetja, ki z izjemnimi rezultati ter 
odličnostjo dosegajo izboljšanje svojega gospodarskega položaja in
prispevajo k razvoju gospodarstva v Sloveniji.

Predlagatelj

Predlog za podelitev nagrade lahko podajo upravni odbori združenj 
oziroma zbornic dejavnosti in območnih zbornic v okviru GZS, 
gospodarske družbe in njihove oblike povezovanja, kot tudi poslovni 
partnerji in institucije z referencami za presojanje odličnosti
gospodarskih subjektov.

Pogoji za prijavo

?Pogoji za obravnavo predlogov za podelitev nagrade so:
?Kandidat vodi družbo/poslovni sistem najmanj 5 let;
Kandidat ima ob prijavi funkcijo iz 4. odstavka tega Razpisa, 
izjemoma upošteva Komisija prijavo kandidatov, ki so bili na 
navedenem vodstvenem mestu najmanj do 30. junija tekočega leta 
razpisa nagrad; 
?Predložitev izjave o soglasju nadzornega sveta oz. upravnega 
odbora oz. lastnika/ov h kandidaturi; 
?Družba nima oz. ni izkazala izgube v zadnjih 5 letih;
?Družba ima sprejeto razvojno strategijo;
?Transparentnost rezultatov gospodarjenja z ustreznimi javnimi 
predstavitvami (npr na spletu itd); 
?Članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije in poravnane članske 
obveznosti iz naslova članarine.



GOSPODARSKE ZBORNICE

RAZPIS ZA PODELITEV 
SCHWENTNERJEVE NAGRADE ZA LETO 
2010 ZA POMEMBEN PRISPEVEK 
SLOVENSKEMU ZALOŽNIŠTVU

Združenje knjižnih založnikov pri Zbornici ZKGM objavlja razpis za
podelitev

Schwentnerjeve nagrade za leto 2010 za pomemben prispevek 
slovenskemu založništvu

Združenje podeljuje nagrado za prispevek k razvoju založništva in 
knjigotrštva, za dosežene uspehe v založništvu in knjigotrštvu ter kot 
priznanje za delo na področju razvijanja bralne kulture v Sloveniji in 
med Slovenci izven meja domovine. Nagrada je lahko podeljena tudi
posthumno, v skladu s pravilnikom.

Nagrada bo podeljena na jubilejnem 26. knjižnem sejmu v
Ljubljani.

Predlog za nagrado lahko poda fizičnaali pravna oseba. Predlog mora
biti pisno obrazložen ter utemeljen.

Pisne predloge pošljite do petka, 5. novembra 2010 na naslov: Zbornica 
ZKGM, Združenje knjižnih založnikov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana z
oznako »Schwentnerjeva nagrada 2010«.

Kandidate, ki ste jih že predlagali v preteklih letih, pa še niso prejeli 
nagrade, lahko predlagate ponovno tako, da samo potrdite nominacijo 
iz preteklega leta. Združenje vas bo k temu posebej pozvalo.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo priga. 
Anici Skubic, tel. 01 58 98 276 in ga. Irmi Butina, tel 01/58 98 313.

Avtor: Irma Butina

 

NOVA PRAVILA INCOTERMS 2010 

1. januarja 2011 stopijo v veljavo prenovljena pravila INCOTERMS 
2010, ki bodo nadomestila dosedanje INCOTERMS 2000

V oktobru napovedujemo ekskluzivno slovensko-angleško izdajo
pravil ICC Incoterms 2010

Incoterms so trgovinske klavzule, ki se uporabljajo v prodaji blaga in 
določajo pravice ter obveznosti strank glede izdaje in dobave
prodanega blaga. 

Pravila Incoterms določajo obveznosti pogodbenih strank glede 
dobave, kot na primer dolžnost carinjenja, dolžnost sklenitve prevozne 
oziroma zavarovalne pogodbe, stroške v zvezi z dobavo, prehod 
nevarnosti in načine prevoza, pri katerih se posamezna klavzula lahko
uporablja.

Njihov namen je zagotoviti vrsto pravil za razlago v trgovini 
najpogosteje uporabljanih klavzul. S tem se izognemo negotovosti 
glede različnih razlag teh klavzul v različnih državah.

Gospodarska zbornica Slovenije - Pravna služba 
tel: 01 5898 184, faks: 01 5898 100, , 
pravniportal.gzs.si

pravnasluzba@gzs.si

DAN INOVATIVNOSTI

GZS že osmič nagradila najbolj inovativna podjetja, inovatorje 
v podjetjih ter samostojne inovatorje v državi 

 
Najbolj inovativnim med inovativnimi je Gospodarska zbornica 
Slovenije, dne 15.9.2010, podelila priznanja za inovacije, nastale v letu 
2009. 17 zlatih, 24 srebrnih in 12 bronastih priznanj je rezultat 
nacionalnega finala, v katerem je na regionalni ravni sodelovalo
preko 290 inovacij in preko 700 inovatorjev. 

GZS bo do konca septembra izbrala inovacije, ki so bile nagrajene v 
preteklih letih in ki ustrezajo tudi kriterijem Evropske komisije ter jih 
predlagala za kandidaturo za Evropskega izumitelja leta. V okviru 
Dneva inovativnosti je organizirala tudi seminar o trženju inovacij v
mednarodnem prostoru.

Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja 
najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem 
promocijo inovativnosti v Sloveniji. Število in kakovost prijavljenih in 
nagrajenih inovacij so jasen pokazatelj, da ima Slovenija velik 
potencial za dvig konkurenčnosti gospodarstva, kar je v sedanjih 
zaostrenih gospodarskih razmerah toliko pomembneje. V letošnjem 
letu je bilo več prijav za inovacije, ki so nastale v sodelovanju med
različnimi podjetji, univerzami in institucijami.

PODELITEV NACIONALNIH PRIZNANJ 
GZS ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE 2009 - 
NAGRAJENCI OBALNO-KRAŠKE REGIJE

Srebrna priznanja

Podjetje: Lama avtomatizacija d.o.o.
Inovatorji: Bosiljko Petrovič, Sergej Škorja, Franci Volarič
Inovacija: Avtomatski dopolnjevalec ingotov

Bronasta priznanja
Samostojni inovator: Obrad Dabić
Inovacija: Naprava in metoda za zgodnje ugotavljanje diabetesa in 
njegovih posledic

Podjetje: Luka Koper d.d.
Inovatorji: Aleksander Glavina, Borut Marsič
Inovacija: Mobilna samodvižna navozna rampa za pretovor 
avtomobilov

Podjetje: Istrabenz plini d.o.o.
Inovatorji: Aldo Srabotič, Darko Rejek, Valter Baruca
Inovacija: UNP Jeklenka Plindom
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KAJ SE PODJETNIKI LAHKO NAUČIJO OD 
SVOJIH STRANK?

Dejstvo je, da se večina nezadovoljnih strank ne pritožuje, ampak 
preprosto odide. Vzemimo za primer hotel s stotimi sobami. Le ena od 
stotih strank se je pritožila, da je soba umazana. Kar pa ne pomeni, da je 
bilo ostalih 99 strank zadovoljnih - le pritožile se niso. Namesto, da bi 
vas obvestile o slabem stanju v sobah, so preprosto odšle in se ne
nameravajo vračati. Še več, verjetno bodo posvarile tudi druge. 

Vprašanje, ki se zastavlja je, ali se boste zares potrudili rešiti težavo, 
zaradi katere se stranka pritožuje, ali pa boste zadevo le na hiter način 
obšli. Velika razlika je tako v odnosu, kot v rezultatu, ali boste sobo 
sami pregledali, še enkrat poslali čistilko in delo tudi preverili, ali pa
boste stranki le podarili brezplačno pijačo, in upali, da jo bo ta 
potolažila.
 
Nezadovoljne stranke torej lahko spremenite v zveste dolgoročne 
partnerje, če njihove pritožbe prepoznate kot priložnost za izboljšanje. 

Na tej poti vam  je v pomoč pet enostavnih korakov: 

* Poslušajte. Naučite se na kritike ne odgovarjati defenzivno, temveč 
aktivno poslušati, postavljati vprašanja in tako razumeti, v čem je
pravzaprav težava.
* Opravičite se. Stranka je doživela neprijetno izkušnjo. Čeprav 
krivda ni v celoti vaša, uporabite eno močnejših besed v slovarju 
podjetnika - oprostite.
* Učite se. Ena stranka, ki se pritoži, verjetno predstavlja občutke še 
vsaj ducata drugih, ki pa si ne vzamejo časa in energije za pritožbo. 
Raziščite, ali je napaka znak kakšnih večjih težav v procesu dela ali 
izdelku.
* Reagirajte. Posvetite se težavi, ki vam jo stranka predstavi. Rešite 
situacijo, nato pa preglejte možnosti za izboljšanje in izogibanje 
ponavljanja enakih ali podobnih napak v prihodnosti.
* Pooblastite zaposlene. Ne boste vedno vi tisti, na katerega se bo 
stranka s kritiko obrnila. Pooblastite tiste zaposlene, ki so v stiku s 
strankami, za reševanje takšnih zapletov. Ne dajte stranki občutka, 
da mora za vložitev pritožbe preplezati preveč ovir, ker bo to 
verjetno samo še dodaten minus za vaše podjetje. 

Večina pritožb ima neko težo, zato je prav, da jih vzamete resno. Seveda 
pa bo vsak podjetnik slej ko prej naletel na stranko, ki jo je nemogoče 
zadovoljiti. Take stranke verjetno niso razumele načina in narave 
vašega dela, in od vas pričakujejo, da tega popolnoma spremenite po 
njihovih željah, kar pa ni realno. Lahko pa vam takšne zahteve dajo
nove ideje za  razvoj dodatne ali širitev obstoječe ponudbe. 

VIR: www.poslovni-bazar.si 

Za zasebno vožnjo šteje vsaka pot, ki ni neposredno povezana s 
poslovanjem delodajalca. Na delo zaposleni sicer mora priti (proste 
izbire torej nima), a s tem, ko zaposleni to pot opravi, delodajalec 
(preko svojih zaposlenih) še ni opravil nobene poslovne aktivnosti. 
Šele ko bo zaposleni na delo prišel, bo dejavnost delodajalca in s tem 
poslovne aktivnosti lahko pričel izvajati. Pot do mesta opravljanja dela 
torej šteje za zasebno pot, saj se na njej delo še ne opravlja. Gre za pot, 
ki se opravi od običajnega prebivališča do mesta opravljanja dela. 
Pri službeni poti (na primer pri obisku stranke na njenem sedežu) pa
velja drugače: Kako? 

VIR: hhtp://www.dashofer.si

IZVRŠBA

Izvršba je zadnji stadij postopka na sodišču, s katerim se upniku 
zagotovi prisilna izvršitev njegove sodne odločbe. Zanjo so pristojni 
izvršilni oddelki okrajnih sodišč. Poleg te t.i. civilne izvršbe poznamo 
še davčno in upravno izvršbo, za katero sta pristojna upravni oziroma 
davčni organ, razen v primerih, ko gre za izvršbo na nepremičnine ali 
delež družbenika. 

Namen izvršbe je torej, da upniku zagotovi prisilno izterjavo dolga od 
dolžnika, ki svoje obveznosti ni pripravljen sam izpolniti. In to kljub 
temu, da ima upnik v rokah močno orožje (sodno odločbo ali kakšen 
drug izvršilni naslov), na podlagi katerega lahko dolg preko sodišča 
prisilno izterja (bodisi s prenosom sredstev na njegovem bančnem 
računu, bodisi s prodajo premičnin, nepremičnin, itd).

Čeprav dolžnik načeloma jamči za svoje obveznosti z vsem 
premoženjem, prisilna izvršitev, za razliko od stečaja, zajema le 
individualno premoženje dolžnika (načelo specialnosti).
 
Predmeti izvzeti iz izvršbe

Zaradi zaščite dolžnika so nekateri predmeti izvzeti iz izvršbe, na 
primer gospodinjska oprema za zadovoljiv način življenja, hrana in 
gorivo, ki ju šest mesecev potrebujejo dolžnik in njegovi družinski 
člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, gotovina, ki ustreza 
»eksistenčnemu minimumu«, sredstva za pomoč pri invalidnosti ali 
zdravljenju, družinske slike, pisma, predmeti, ki so dolžniku, ki 
opravlja javno službo ali znanstveno, umetniško ali drugo delo kot 
poklic, nujno potrebni za opravljanje njegovega dela, itd. 

Posebna zaščita pred rubežem 

Posebna zaščita pred rubežem je predvidena tudi v primeru izvršitve 
na denarne terjatve: zaseči ni mogoče denarnih sredstev, povezanih s 
povračilom stroškov, dodatkom za nego ali družinskimi dodatki, 
prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in študentom, ipd.
Po noveli ZIZ-H so iz izvršbe tudi prejemki:
 
- iz naslova oskrbnin po zakonu, ki ureja rejniško dejavnost; 
-   sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih nesreč ali škode 
na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine ali 
fitosanitarnem področju na podlagi predpisov, ki urejajo
nesreče ali škode; 
-   nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva, pridobljena na 
podlagi ugodnih posojil ali poslov z jamstvi, ki se štejejo kot oblike 
državnih pomoči po zakonu, ki ureja pomoč družbam v težavah, razen 
kadar so sredstva pridobljena v zvezi z opravljanjem 
-   dejavnosti, kakor je določena v 46. členu Zakona o dohodnini
-   denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja po 
zakonu, ki ureja zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. 
 
VIR: hhtp://www.dashofer.si

OBRAČUN BONITETE ZA OSEBNO VOZILO

Podjetje delavcu, ki je zaposlen na delovnem mestu, ki je pretežno 
oziroma samo terensko omogoča uporabo službenega vozila, za 
katerega plačuje boniteto. Vemo, da je prevoz na delo zasebna vožnja.
Kako pa je s tem pri terenskih delavcih?  

V okviru pravil, ki jih za področje službenih poti in uporabe službenih 
ali zasebnih vozil na takih poteh določa slovenska zakonodaja, gre za 
administrativne predpise, ki jih v prakso gospodarskih subjektov ni 
možno vedno enostavno umestiti. Tako posameznih odgovorov na 
vprašanja niti možno najti v neposredni uporabi določb. Da se do njih 
dokopljete, je potrebno proučiti zlasti namen teh določb in cilje, ki jih 
določbe zasledujejo. Navedeno velja tudi za primer, ki ga opisuje 
vprašanje. Kot je omenjeno že v samem vprašanju, se vožnja delavca 
na in z dela šteje za zasebno vožnjo. Ključno pri tem (pa tudi ključno za
pravilen odgovor na vaše vprašanje) je, zakaj?
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DAVČNA OLAJŠAVA ZA NAKUP 
RAČUNALNIKA

Ali lahko uveljavljamo 30-odstotno davčno olajšavo za nakup 
računalnika, katerega vrednost je manjša od 500 evrov in ga damo
 takoj med stroške?

Računalnik se uvrša med opremo, od katere nakupa se lahko uveljavlja 
davčna olajšava. Če je vrednost računalnika manjša od 500 evrov in ste 
ga ob prenosu v uporabo odpisali v višini celotne nabavne vrednosti, 
lahko uveljavljate olajšavo za vlaganja v investicije v opremo v višini 
30 odstotkov. Pogoj je, da po prenosu v uporabo izkazujete računalnik 
med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, katerih knjigovodska 
vrednost je 0. Na ta način lahko tudi opravičite vse stroške, ki jih boste 
imeli z računalnikom, ki ga boste uporabljali (servis, nadomestni deli 
ipd.). Opozorila bi tudi na dejstvo, da če računalnik odtujite prej kakor 
v treh letih po letu, ko ste uveljavljali davčno olajšavo, boste v letu 
odtujitve morali olajšavo vrniti. V primeru, da računalnik odtujite po
 treh letih, olajšave ne vračate. 

VIR: http://www.podjetnik.si

IZVRŠBA IN NJENE POSLEDICE
Kakšne so posledice, ko  postane pravnomočna?

Ob pravnomočnosti izvršbe se dolžniku blokira transakcijski račun za 
poslovanje. S tem je podjetje zavezano k plačilu dolgov, kar pomeni, da
z blokiranim računom ni mogoče poslovati.

V kolikor ima dolžnik več izvršb, se le-te poravnajo po vrstnem redu, 
kot si sledijo sklepi o izvršbi.

Če želite priti do sredstev na računu, te možnosti ni. Prav tako ne boste 
mogli odpreti novega poslovnega računa, saj banke vodijo evidenco o 
neizvršenih sklepih za izvršbo, na podlagi katere ne smejo odpreti 
transakcijskega računa, če ima oseba že blokiran kakšen račun.

V primeru, da dolžnik nima sredstev na računu, banka obdrži sklep v 
evidenci in na njegovi podlagi opravi izplačilo, ob prilivu sredstev na
račun.

Agencija za plačilni promet (APP) sklep o izvršbi obdrži v evidenci le 
eno leto in če do takrat na račun ni priliva, zadevo vrne sodišču, ki
 izvršbo ustavi.

izvršba

NOVOSTI, KI JIH DOLOČA 
SPREMENJENA DAVČNA 

ZAKONODAJA
PRI IZVRŠEVANJU IZPLAČIL IZ NASLOVA 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV, KATERIH 
IZDAJATELJICA JE REPUBLIKA SLOVENIJA IN SO 
IZDANI NA PODLAGI ZAKONA, KI UREJA JAVNE
FINANCE

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) na 
podlagi Protokola o opravljanju storitev plačilnega agenta številka 
470-1/2006 opravlja izplačila fizičnim osebam, imetnikom obveznic 
Republike Slovenije in zakladnih menic (v nadaljevanju fizične 
osebe). V nadaljevanju so posredovane novosti, ki jih določa 
spremenjena davčna zakonodaja pri izvrševanju izplačil iz naslova 
vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so 
izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance, in sicer:
 
1. Peti odstavek 325. člena Zakona o davčnem postopku Uradni list RS, 
številka 117/06, 125/08, 110/09 in 1/10-popr.; v nadaljevanjz ZDavP-
2) določa, da se od 1. 1. 2010 fizičnim sebam, ki so rezidenti Republike 
Slovenije, od obresti vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je 
Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne 
finance, ne izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj.
 
UJP bo kot plačilni agent v skladu s sedmim odstavkom 337. člena 
ZDavP-2 vse fizičnim osebam, rezidentom Republike Slovenije 
posredoval podatke, ki se nanašajo na izplačane oziroma prejete obresti 
v preteklem trimesečju, najpozneje do desetega dne v mesecu za
preteklo trimesečje.

Fizične osebe – davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije, 
so dolžne v skladu s prvim odstavkom 326. člena ZDavP-2 napoved za 
odmero dohodnine od prejetih obresti vložiti pri pristojnem davčnem 
organu do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje.

 (obrazec MF-DURS obr. 
DOHKAP št. 1) je dostopna na spletni strani Davčne uprave Republike
Slovenije. 

2. Peti odstavek 33. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, številka 
117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09, 10/10 in 13/10-popr.; v 
nadaljevanju ZDoh-2) določa, da fizične osebe, ki so nerezidenti 
Republike Slovenije, od 13. 2. 2010 ne plačujejo dohodnine od obresti 
na vrednostne papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so 
izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance. UJP bo kot plačilni 
agent Republike Slovenije fizičn osebe, ki so nerezidenti Republike 
Slovenije, sproti obveščal o izplačilih iz naslova vrednostnih papirjev,
katerih izdajateljica je Republika Slovenije. 

3. Med vrednostne papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija 
in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance, so zajete
:
a) obveznice Republike Slovenije 

· RS18 
· RS49 
· RS62 
· RS23 
· RS50 
· RS63 
· RS26 

b) zakladne menice
· DZ42 
· TZ126                      

VIR: http://www.racunovodja.com

Napoved za odmero dohodnine od obresti

RS53
RS64
RS29
RS54
RS65
RS32
RS57

RS66
RS38
RS59
RS67
RS44
RS60
RS48
RS61

Zato je dobro pred oddajo  pridobiti 
, saj v primeru, da na računu ni

sredstev, tudi poplačila dolgov ne bo.

VIR:http://www.podjetniski-portal.si

predloga za izvršbo informacije o 
boniteti poslovnih partnerjev
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IZREDNA ODPOVED DELOVNEGA

RAZMERJA

Zanima me, kdaj lahko delodajalec delavcu izredno odpove delovno 
razmerje in kakšni pogoji morajo biti za to podani?

 
Zakon natančno določa primere, kdaj lahko delodajalec delavcu
 izredno odpove pogodbo o zaposlitvi: 

- če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega 
razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja; 
- če delavec namenoma ali iz hude malomarnosti krši pogodbene in
 druge obveznosti iz delovnega razmerja; 
- če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati 
določena dela ali če mu je izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni 
ukrep, zaradi katerega ne more opravljati dela več kot šest mesecev, ali 
če mora biti zaradi zaporne kazni več kot šest mesecev odsoten iz dela; 
- če delavec poskusnega dela ne opravi uspešno; 
- če se delavec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov za 
suspenz pogodbe o zaposlitvi neupravičeno ne vrne na svoje delovno
mesto in 
- če delavec v času odsotnosti zaradi bolezni in poškodbe ne spoštuje 
navodil pristojnega zdravnika, ali če v tem času opravlja pridobitno 
delo ali brez odobritve pristojnega zdravnika oziroma pristojne 
zdravniške komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja.

VIR: http://www.podjetnik.si

NOV ZAGON PO STEČAJU
Nova zakonodaja omogoča podjetnikom v osebnem stečaju 
možnost vnovičnega zagona poslovanja. Iz stečajne mase se 

lahko izvzame tudi oprema.

Z zadnjimi spremembami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-C) je dana 
podjetnikom v postopku osebnega stečaja možnost ponovnega zagona
poslovanja. 

Po novem 389.a členu ZFPPIPP lahko namreč stečajni dolžnik po 
začetku postopka osebnega stečaja začne poslovati kot podjetnik ali 
zasebnik, če mu sodišče to dovoli. Stečajni dolžnik mora sodišču podati
predlog, kivsebuje: 
- opis poslov, ki jih bo opravljal kot podjetnik ali zasebnik,
- načrtovani poslovni izid in opis okoliščin, na podlagi katerih je 
mogoče preveriti, ali obstaja zadostna verjetnost, da stečajni dolžnik 
ne bo posloval z izgubo, 
- opis razlogov, zaradi katerih je dolžnik postal insolventen in okoliščin 
v zvezi z njegovim prejšnjim poslovanjem, pomembnih za presojo.

VIR: http://www.podjetnik.si

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
JE DOPOLNILA UREDBO O ZAŠČITI 
PREMOŽENJA DELOV PODJETIJ, KI 
IMAJO SEDEŽ NA OZEMLJU
NEKDANJIH REPUBLIK SFRJ 

 
Vlada Republike Srbije je dopolnila Uredbo o zaščiti premoženja delov 
podjetij, ki imajo sedež na ozemlju nekdanjih republik SFRJ - vključno 
s podaljšanjem rokov za vložitev novih zahtevkov in tudi rokov za
predajo ustrezne dokumentacije

Vlada Republike Srbije na seji 16. septembra 2010 sprejela Uredbo o 
spremembah in dopolnilih Uredbe o zaščiti premoženja delov podjetij, 
ki imajo sedež na ozemlju nekdanjih republik SFRJ. Ta uredba je 
stopila v veljavo 17. septembra 2010 z objavo v Uradnem listu
Republike Srbije. Elektronska kopija uredbe je priložena.

Sprejeta uredba med drugim določa podaljšanje roka za predajo 
ustrezne dokumentacije z zahtevo za vračilo lastnine na območju 
Republike Srbije iz 30. septembra 2010 na 28. februar 2011. Uredba 
tudi dopušča možnost, da podjetja, ki še niso predala svojih zahtevkov, 
da to lahko storijo do 30. junija 2011 in nato pristojnim institucijam v 
Republike Srbiji predajo ustrezno dokumentacijo z zahtevo za vračilo 
lastnine na območju Republike Srbije do 30. septembra 2011.

Več informacij: http://www.gzs.si

OBDAVČITEV OSEBNEGA 
DOPOLNILNEGA DELA, ESPEJA IN D.O.O.

Katera formalna oblika poslovanja je za vaš posel najbolj
primerna?

Obdavčitev osebnega dopolnilnega dela 
Davčna osnova je vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirane 
stroške v višini desetih odstotkov dohodka. Akontacija dohodnine se 
izračuna in plača od davčne osnove po 25-odstotni stopnji. Poleg tega 
se ti dohodki vštevajo tudi v letno osnovo za plačilo dohodnine.

... espeja

Pri espejih moramo biti pozorni na stopnjo obdavčitve in davčno 
osnovo. V praksi smo namreč večkrat zasledili, da prihaja ravno pri 
obdavčitvi espejev do številnih nejasnosti, ki pa so večinoma povezani 
prav s prej omenjenima pojmoma. Torej, dohodki espejev so obdavčeni 
z dohodnino po dohodninski lestvici enako kot denimo osebni dohodki 
posameznika. Davčna osnova pa se ugotavlja na dva načina, in sicer:

· z ugotavljanjem normiranih stroškov v višini 25 odstotkov 
ustvarjenih prihodkov (zanj ne obstaja obveznost vodenja 
poslovnih knjig, njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih 
zaporednih 12 mesecih, vključno z oktobrom tekočega leta, 
ne presegajo 42 tisoč evrov, ne zaposluje delavcev); 

· kot dobiček, ki je razlika med prihodki in odhodki. Prihodki 
in odhodki se v tem primeru ugotavljajo enako kot pri

        podjetjih.

... d. o. o.

Dohodki pravnih oseb so obdavčeni z davkom od dohodkov pravnih 
oseb (DDPO). Davčna osnova je razlika med obdavčenimi prihodki in 
davčno priznanimi odhodki. Stopnja DDPO je od letos 20-odstotna. Pri 
tem se je treba zavedati, da to ni edino davčno breme za družbenika, če 
želi sredstva (denar) iz svoje družbe prenesti nase. Tako dividende kot 
tudi obresti so namreč obdavčene z dohodnino po 20-odstotni stopnji,
pri čemer je obdavčitev fiksna.

VIR: http://www.podjetniski-portal.si

POSTANI PODJETNIK!
Izšel je podjetniški priročnik za mlade Postani podjetnik!
Namen priročnika je informiranje  mladih o podjetništvu in jim 
zagotoviti ključne informacije da se podajo na podjetniško pot. Zato 
so glavne vsebine pripravljene kar po principu vprašanje-odgovor, s 
katerim bodo mladi najlažje prišli do rešitve svojega problema pri 
prvih korakih v samostojno podjetništvo.

Poiščete lahko odgovore na vprašanja Kako lahko mladi odprejo svoje 
podjetje?, ali znam biti dovolj kritičen pri oceni poslovne zamisli in
druge dileme.

VIR: http://www.imamidejo.si
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KAKO MOČNO NAS BO
PO DENARNICI UDARIL
DAVEK NA NEPREMIČNINE?

Višina davka na na nepremičnine, ki bo začel veljati že leta 2011, bo od 
občine do občine različna. Za nameček pa se bo o višini davka možno 
pogajati in lahko se zgodi, da bo sosed plačal nižji davek kot vi …

Kocka je padla. V Sloveniji bodo vsi lastniki nepremičnin morali 
plačevati davek na nepremičnine. Višino davčne stopnje bo za leto 
2011 določila država, stopnje, ki so trenutno v predlogu, pa se gibljejo 
med 0,028 do 0,375 odstotka. Že leta 2012 pa bodo občine lahko same 
določale višino davčne stopnje. Občine bodo imele po letu 2012 proste 
roke pri določanju višine davka, pri čemer bodo omejene zgolj s 
spodnjo mejo 0,03 odstotka. 

Poglejmo si konkreten izračun …

Glede na sedanje predloge obdavčitve bi za 55 kvadratnih metrov 
veliko stanovanje na območju Ljubljane, ki je na trgu ocenjeno na 100 
tisoč evrov, morali plačati približno 40 evrov davka na 
nepremičnine. Za omenjeno stanovanje namreč davčna osnova znaša 
80 odstotkov tržne vrednosti, kar v našem konkretnem primeru pomeni 
80 tisoč evrov. Pri 0,056-odstotni davčni stopnji bi morali plačati le 40 
evrov, kar je občutno manj kot v primeru nadomestila za stavbno  
zemljišče, ki je za omenjeno stanovanje v Ljubljani znašal malo manj
 kot 70 evrov na leto.

Novi davek na nepremičnine, ki 
nadomešča nadomestilo za stavbno zemljišče, pa bodo imetniki
nepremičnin morali plačati že prihodnje leto. 

ZA ODLOG ALI OBROČNO PLAČILO DDV 
JE VEČ ZANIMANJA

Za eno od obeh možnosti lahko zaprosijo podjetja v 
težavah, ki bi z davčno izvršbo imela hujšo gospodarsko 
škodo

Odlog ali obročno plačilo davka lahko davčni organ na podlagi vloge 
odobri podjetju, ki dokaže, da je utrpelo hujšo gospodarsko škodo 
zaradi trajnejše nelikvidnosti ali ker ne more ustvarjati prihodkov iz
razlogov, na katere ni moglo vplivati. 

Hkrati mora dokazati, da bi mu odlog ali obročno plačevanje davka
preprečilo hujšo škodo. Durs lahko davčnemu zavezancu plačilo davka 
odloži za dve leti ali pa mu dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih
obrokih v dveletnem obdobju.

Kaj je treba priložiti vlogi?

Vsako vlogo davčni organ obravnava individualno, pri tem pa upošteva 
razmere v podjetju. Za dokazovanje pogojev mora prosilec vlogi 
priložiti bilance, seznam prejetih in izdanih računov, seznam kupcev 
dolžnikov, ki jih podjetje toži ali so v stečaju, obrazce IOP od posojil in 
lizingov, ki dokazujejo, da podjetje zaostaja s poravnavanjem 
obveznosti, izpiske o prometu in stanju na transakcijski računih 
zavezanca ter o privarčevanih ali vezanih sredstvih pri bankah.

Izračuni pa lahko pokažejo tudi drugačno sliko. V Mariboru je za 200 
kvadratnih metrov veliko hišo v povprečju treba odšteti 220 tisoč 
evrov. Davčna osnova bi v tem primeru tako znašala 176 tisoč evrov, 
pri 0,085-odstotni obdavčitvi, ki bo po novem veljala za Maribor, pa bi
morali plačati približno 150 evrov davka. 

To pa občutno presega znesek nadomestila za stavbno zemljišče, ki je
do sedaj za omenjeno hišo v Mariboru znašal okoli 100 evrov.

V zadnjem času pa se že pojavljajo špekulacije, da bo zaradi uvedbe 
davka na nepremičnine marsikdo plačal višji znesek, kot pa je do zdaj 
znašal nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, zaradi česar bi 
lahko prišlo do večje ponudbe nepremičnin na trgu, ker bi se nekateri 
lastniki (predvsem tisti z več nepremičninami) zaradi višjega davka 
odločali prodajati prazne ali odvečne nepremičnine. Vseeno pa so te 
špekulacije zaradi nizkih davčnih stopenj in premajhnih razlik med 
nadomestilom za stavbno zemljišče in predlaganim davkom na
 nepremičnine prezgodnje in težko verjetne.

Iz obdavčitve bodo izvzete javne stavbe, veleposlaništva, kulturni 
spomeniki in tudi cerkve. 

Davek pa bo najbolj prizadel podjetnike, saj bo za poslovne 
nepremičnine prihodnje leto veljal petkratnik davka na stanovanjske
 nepremičnine.

VIR: hhtp://www.cekin.si

Pri tem se marsikdo sprašuje, zakaj ni
davčno žrtveno jagnje tudi cerkev. 

ZAKON O DIGITALNI RADIODIFUZIJI

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo pripravilo osnutek predloga Zakona o dopolnitvah 
Zakona o digitalni radiodifuziji. Ugotavlja se namreč, da obstaja 
možnost, da na določenih geografsko zaokroženih območjih do 
dneva izklopa analognih pretvornikov s 1. decembrom 2010, ki je 
določen kot datum prehoda z analognega na digitalno oddajanje, ne 
bo pokritosti s signalom v digitalni tehniki. V izogib situaciji, da bi 
določeni prebivalci ostali brez televizijskega signala javne RTV, se 
predlaga dopolnitev Zakona o digitalni radiodifuziji z novim 31.a 
členom, ki določa, da sme agencija zaradi zagotavljanja 
neprekinjene pokritosti s televizijskimi programi javne 
radiotelevizije na območjih, kjer še ni zagotovljena pokritost z 
javnim multipleksom, na vlogo RTV Slovenija, ki jo ta poda 
najkasneje do 31. decembra 2010, odločiti, da odločba o dodelitvi 
radijskih frekvenc za analogno televizijo, ki pokriva tako območje, 
o s t a n e  v e l j a v n a ,  a l i  p o d a l j š a  n j e n o  v e l j a v n o s t ,  
vendar najkasneje do 30. junija 2011.

VIR: http://www.tzslo.si

Dobrodošla so tudi dokazila o odpovedani pogodbi s ključnim 
kupcem, predlog za sodno izvršbo, ki ga je prosilec vložil zoper 
dolžnika,
potrdila o zdravstvenem stanju. Poleg tega mora prosilec izkazati, da bi 
mu odlog oziroma obročno plačevanje davka preprečilo hujšo 
gospodarsko škodo. To dokazuje s pojasnili, poslovnimi strategijami in 
načrti, sprejetimi poslovnimi odločitvami, predvidenimi finančnimi 
tokovi, pričakovanimi prilivi, pogodbami s poslovnimi partnerji,
posojilnimi pogodbami.

Davčni organ lahko od prosilca zahteva, da za odobritev odloga 
oziroma obročnega plačila davka predloži ustrezno zavarovanje. Tako 
ravna davčni organ, ko utemeljeno pričakuje, da bo plačilo davka
onemogočeno ali precej oteženo.

VIR: http://www.podjetniski-portal.si
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OBRAVNAVA ZAHTEVKOV ZA 
NEPOSREDNA PLAČILA 2010 V PRIMERU 
NARAVNIH NESREČ  

V skladu z Uredbo o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-
2013 (Uradni list RS, št. 14/2010) se višja sila ali izredne okoliščine 
obravnavajo skladno s prilogo 1, 5 in 6. Višja sila in izjemne ter naravne 
okoliščine se za neposredna plačila na površino obravnavajo v skladu z 
določili 40. člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2010 (Uradni list št. 17/2010 in 51/2010).

Med naravne nesreče sodijo tako zemeljski plaz, udor ali poplava. V 
primeru višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec agencijo 
pisno obvestiti ter ji posredovati ustrezne dokaze v roku 10 delovnih 
dni od dneva, ko to lahko stori. Če gre za dokazan primer višje sile ali 
izrednih okoliščin se plačilo za leto, v katerem je prišlo do primera višje 
sile ali izrednih okoliščin dodeli v celoti, če je upravičenec za to leto 
vložil zbirno vlogo z zahtevkom ter agenciji v predpisanem roku in
 načinu sporočil primer nastanka višje sile ali izrednih okoliščin. 

Obvestilo naj vsebuje podatke z imenom in priimkom nosilca KMG 
MID, KMG MID in  GERKe, na katerih je prišlo do naravne nesreče. 
Vlagatelji naj priložijo tudi ustrezno dokumentacijo, če jo imajo.

VIR: http://www.arsktrp.gopv.si
 

KOLIKŠNE SO UVOZNE DAJATVE IN 
KAKŠEN JE CARINSKI POSTOPEK PRI 
UVOZU STANOVANJSKE OPREME IZ 
TRETJE DRŽAVE V ES?
 
Osebna lastnina fizičnih oseb, ki prenesejo običajno prebivališče iz 
tretje države na carinsko območje Skupnosti, se lahko uvozi brez 
uvoznih dajatev, če so bile v državi izvora oz. v državi, iz katere oseba 
prihaja, za oproščeno blago plačane uvozne dajatve in davek na promet 
blaga. Fizična oseba, ki želi uveljavljati oprostitev plačila uvoznih
dajatev, mora k carinski deklaraciji predložiti naslednje dokumente: 

?potrdilo, da je bivala zunaj Skupnosti najmanj eno leto; 
?pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavljala oprostitve v 
skladu z 2. členom Uredbe o oprostitvah; 
?seznam osebne lastnine, ki jo uvaža, vključno s tisto, ki naj bi jo 
uvozilakasneje. 

Seznam mora biti carinskim organom predložen v dveh izvodih. Če 
upravičenec predmete osebne lastnine uvozi pozneje, mora carinski 
deklaraciji predložiti tudi overjen seznam predmetov in pisno izjavo, 
da je predmete, ki so na seznamu, uporabljal oz. da so bili v njegovi lasti 
najmanj šest mesecev pred preselitvijo. Na zahtevo carinskih organov 
mora upravičenec predložiti tudi dokazila o vsebini izjave.

KOLIKŠNE SO DAJATVE PRI NAKUPU 
KNJIG PREKO INTERNETA V ZDA? 
 
Uvozna dajatev se obračuna po predpisani carinski stopnji od carinske 
vrednosti blaga, ki je razvidna iz računa. V carinsko vrednost se v celoti 
vštejejo tudi poštne pristojbine do namembnega kraja za blago, ki se 
prevaža v poštnem prometu. Za tiskane knjige je predpisana carinska 
stopnja "prosto", kar pomeni, da uvozne dajatve ni potrebno plačati. Ob
uvozu se plača DDV po stopnji 8,5 % od davčne osnove.

VIR: hhtp://www.carina.gov.si

 REGISTER TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV

AJPES registriranim uporabnikom spletnega portala zagotavlja 
brezplačne vpoglede v javne podatke o transakcijskih računih 
poslovnih subjektov prek aplikacije eRTR. Uporabniki na podlagi 
vnosa iskalnih pogojev lahko pridobijo podatke o transakcijskih
računih posameznega poslovnega subjekta. 

Vsebina in namen registra

V RTR se obdelujejo podatki o transakcijskih računih in o imetnikih 
transakcijskih računov z namenom, da se zagotovi centraliziran dostop 
do podatkov o transakcijskih računih posameznega imetnika za tekoče 
opravljanje dejanj v postopkih izvršbe ali zavarovanja ter v drugih 
postopkih zaradi prisilne izvršitve terjatev zoper imetnike
transakcijskih računov, ki so fizične osebe.

Po zaprtju transakcijskega računa se podatki iz RTR prenesejo v Arhiv 
RTR, kjer se hranijo še pet let po zaprtju (razen podatka, da sredstva na 
transakcijskem računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali
zavarovanju, ki se briše po 1 letu).

Zagotavljanje podatkov

Podatke za vzpostavitev in vodenje RTR zagotavljajo banke in Uprava
Republike Slovenije za javna plačila (UJP). 

Ažuriranje

Podatki v RTR se od 1. 7. 2010 ažurirajo sproti (on-line). Pravilnost 
podatkov o imetnikih transakcijskih računov je zagotovljena tudi s 
povezavo RTR s centralnim registrom prebivalstva (CRP), davčnim 
registrom (DR) in Poslovnim registrom Slovenije (PRS).

Transakcijski računi poslovnih subjektov

Poslovni subjekt je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 
zasebnik, ki kot poklic opravlja določeno dejavnost. Podatki o 
transakcijskih računih poslovnih subjektov so prek spletne aplikacije 
eRTR brezplačno dostopni za vse registrirane uporabnike spletnega
portala AJPES. 

Transakcijski računi fizičnih oseb

Do podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb lahko dostopajo 
osebe in organi, določeni v 146. členu ZPlaSS. 

VIR: hhtp://www.ajpes.si

RAZPIS ZA PRIZNANJA ZA PROMOCIJO
UČENJA IN ZNANJA

Od 15. septembra do 14. oktobra 2010 je odprt razpis 
Andragoškega centra Slovenije (ACS) za priznanja na področju 
promocije učenja in znanja za leto 2010. 

Vsako leto se podeli skupaj največ 10 priznanj v treh 
kategorijah:
· posameznikom za posebne dosežke na področju vseživljenjskega       
učenja, 
· skupinam za posebne dosežke na področju vseživljenjskega 
učenja ter 
· ustanovam, podjetjem in lokalnim skupnostim za posebne 
strokovne ali promocijske dosežke ter za dosežke pri bogatitvi 
tako lastnega znanja kot tudi znanja drugih.

VIR: http://www.ess.gov.si
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ZAPOSLOVANJE NA ČRNO
ALI DELO NA ČRNO - ALI JE KAKŠNA 
RAZLIKA MED TEMA  IZRAZOMA?

Na Tržnem inšpektoratu RS smo v zadnjem času prejeli več prijav, ki se 
nanašajo na zaposlovanje na črno. Prav tako smo prejeli tudi nekaj 
prijav posameznikov, s katerim je delodajalec sklenil delovno
razmerja na črno,  t.j. brez da bi z njimi sklenil pogodbo o zaposlitvi. 

V konkretnih primerih ne gre za kršitve, za katere je pristojen Tržni 
inšpektorat RS, ampak Inšpektorat RS za delo, zato smo jim vse prijave
odstopili v pristojno reševanje. 

Med delom na črno in zaposlovanjem na črno obstaja razlika, ki jo
bomo v nadaljevanju na kratko razložili.

Po 13. členu 
 so pristojni za neposredni nadzor dela na črno 

, ,  in 
.

Tržni inšpektorat RS, Prometni inšpektorat RS in Davčna uprava RS 
nadzirajo delo na črno, za kar se šteje: 

?če posameznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik opravlja 
dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen, kot to 
določa ta ali drugi zakoni, 

?če kdorkoli drugemu omogoči, da dela na črno in ve, da opravlja 
delo na črno (soudeležba dela na črno).

Inšpektorat RS za delo nadzira zaposlovanje na črno, za kar se šteje, 
če pravna oseba ali podjetnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti:
 
· z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe 
civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo, in  delavca ni 
prijavil v zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko  zavarovanje, 
· zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi  o
 zaposlovanju tujcev, 
· omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene 
organizacije za posredovanje dela, ali če omogoči, da to napotnico
 uporabi za delo druga oseba oziroma 
· kadar posameznik v svojem imenu in za svoj račun zaposli 
 delavca, ki zanj opravlja delo na črno.

Delo na črno
 
Če kdorkoli razpolaga s podatkom o delu na črno, lahko poda prijavo 
na na Tržni inšpektorat RS in sicer osebno, po elektronski pošti na 
naslov  ali po navadni pošti na sedež inšpektorata v 
Ljubljani, Parmova 33. Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) določa, 
da je inšpektor 

, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor. Tako se 
podatki o prijavitelju inšpekcijskemu zavezancu ne smejo posredovati.
Lahko pa je prijava tudi anonimna. 

Za učinkovito in uspešno izvedbo postopka potrebujemo čimveč 
podatkov o takem posamezniku in sicer podatke o kršitelju (osebno 
ime, stalno oziroma začasno prebivališče), opis prekrška, navedbo 
dejstev oziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve prekrška (čas in 
kraj dela, za koga dela, morebitni podatek o plačilu in vse ostale
podatke, ki bi bili koristni za uspešno izvedbo postopka). 

V kolikor se bo prijava nanašala (tudi) na pristojnosti Prometnega 
inšpektorata RS ali Davčne uprave RS, bo Tržni inšpektorat RS prijavo
 delno ali v celoti odstopil ustreznemu organu.

Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
(ZPDZC) Tržni 
inšpektorat RS Inšpektorat RS za delo Prometni inšpektorat RS
Davčna uprava RS

gp.tirs(at)gov.si

dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih 
informacij

 Zaposlovanje na črno
 
Inšpektorat RS za delo nadzira zaposlovanje na črno. Opravlja 
nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih 
pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge 
prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v 
tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost 
delavcev pri delu, če s predpisi ni drugače določeno. 
V primeru, da prijavitelj ve, da je nekdo zaposlil osebo na črno, ali je 
bil sam zaposlen na črno, naj se obrne na Inšpektorat RS za delo, ki je 
pristojen za ta del nadzora ZPDZC. Prijavo lahko poda tudi po
elektronski pošti na naslov .

VIR: http://www.ti.gov.si

gp.irsd(at)gov.si

OBVESTILO GLEDE NOVEGA OBRAZCA 
ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH 
OSEB (DOD-DDPO)

Na spletni strani eDavki je objavljeno obvestilo glede novega obrazca

 za davek od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO).

Dne 20. 8. 2010 je bil v Uradnem listu RS št. 67/10 objavljen Pravilnik 
o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, s katerim se 
nekoliko spreminja obrazec obračuna davka od dohodkov pravnih 
oseb in nekaterih prilog. Davčni zavezanci, ki od 21. 8. 2010 dalje 
oddajajo obračun davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje, ki 
vključuje obdobje od 1. januarja 2010 dalje, bi morali davčni obračun 
predložiti že na novem obrazcu. Ker je za pripravo programske 
podpore za nov obrazec potreben določen čas, trenutno novega 
obračuna še ni možno oddati preko sistema eDavki.

Zavezanci, ki bodo imeli rok za oddajo obračuna še pred možnostjo 
oddaje novega obračuna preko sistema eDavki, obračun skupaj s 
prilogami oddajo na starem obrazcu (različica 6). V primeru 
uveljavljanja nove olajšave pa oddajo obračun v papirni obliki na

 pristojni davčni urad.

O datumu objave novega obračuna na sistemu eDavki boste obveščeni

preko obvestil na eDavkih.

VIR: http://www.racunovodja.com

OSEBNA VAROVALNA OPREMA – 
PRIGLAŠENI ORGAN ZVD

Ministrstvo za gospodarstvo je dne 6.7.2010 priglasilo Evropski 
komisiji in državam članicam razširjen obseg delovanja ZVD 
ZAVODA ZA VARSTVO PRI DELU D.D., kot organa za 
ugotavljanje skladnosti na področju, ki ga pokriva Pravilnik o 
osebni varovalni opremi oziroma Direktiva 89/686/EGS. Dne
 27.7.2010 je Komisija EU to priglasitev potrdila.

VIR: hhtp://www.tzslo.si
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NA VOLJO ELEKTRONSKA PRIJAVA NA 
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE

Enostavno, brez čakanja v vrsti in ročnega izpolnjevanja obrazcev se 
lahko prijavite na Zavod ali oddate zahtevek za denarno nadomestilo.
V jesenskih mesecih (septembra in oktobra) se na Zavod RS za 
zaposlovanje (Zavod) v večjem številu prijavljajo iskalci prve 
zaposlitve, ki so dokončali šolanje. Ker so mladi navadno zelo vešči 
uporabe računalnika in interneta, naj opozorimo, da ima Zavod na voljo 
spletno storitev, imenovano Prijava v evidenco brezposelnih oseb 
(ePrijava) in oddaja Zahtevka za uveljavljanje pravice do 
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (eDN), ki 
pomenita pomembno posodobitev pri poslovanju z brezposelnimi 
osebami. Novi elektronski storitvi sta nastali v okviru projekta Enotni 
informacijski prostor za iskalce zaposlitve, dosegljivi pa sta v okviru
 sistema eStoritve na spletnih straneh Zavoda z naslovom: 
www.ess.gov.si.

Prednosti takega načina so številne, saj je postopek za uporabnike teh 
elektronskih storitev zelo enostaven. Brezposelne osebe, ki se 
odločijo za tak način prijave in uveljavljanje denarnega nadomestila, se 
izognejo vrstam oz. čakanju na uradu za delo, poleg tega lahko vlogo 
oddajo 24 ur na dan ne glede na uradne ure in poslovni čas Zavoda, 
izognejo se ročnemu izpolnjevanju obrazcev ipd. To pomeni, da 
brezposelni osebi za prijavo ni potrebno obiskati urada za delo, saj z 
oddajo vloge v roku 3 delovnih dni pridobi po elektronski pošti termin 
za svetovalni intervju pri svetovalcu zaposlitve in termin za 
Informativno motivacijski seminar, kjer brezposelne osebe pridobijo 
poglavitne informacije o iskanju zaposlitve. Na prvem intervjuju 
brezposelna oseba opravi identifikacijo in podpiše prijavni obrazec in
 zahtevek za denarno nadomestilo.

Nova spletna aplikacija pomeni pridobitev tudi za svetovalce 
zaposlitve na Zavodu, saj tak način dela pomeni manj 
administrativnega dela: podatki iz elektronskih vlog se namreč
 avtomatično prenašajo v zaledne aplikacije. Poleg tega se bo tako 
razbremenilo tudi delo uslužbencev Zavoda na prijavnih okencih. To 
pomeni, da bodo svetovalci zaposlitve lahko v prihodnje še več 
pozornosti namenili tistim brezposelnim osebam, ki resnično 
potrebujejo njihovo pomoč oz. bolj poglobljeno obravnavo, saj bo
 potrebno manj časa za administriranje.

VIR: http://www.ess.gov.si

E V R O P S K A K O M I S I J A J E  I Z D A L A 
ODLOČBO O SOFINANCIRANJU OBNOVE 
IN POSODOBITVE ŽELEZNIŠKE PROGE
DIVAČA-KOPER

Evropska komisija je izdala odločbo o sofinanciranju obnove in 
posodobitve obstoječe 26,4 kilometra dolge železniške proge 
Divača-Koper. Gre za II. fazo projekta, katere skupna vrednost 
znaša približno 130 milijonov evrov, v višini dobrih 68 milijonov 
evrov pa jo bo sofinancirala Evropska unija iz Kohezijskega 
sklada. V programskem obdobju 2007-2013, v okviru katerega ima 
Slovenija v celoti na razpolago 4,2 milijarde evrov evropskih 
sredstev, je to prvi potrjeni projekt s področja železniške
 infrastrukture.

Celotni omenjeni železniški odsek je del šestega prednostnega projekta 
v okviru vseevropskega prometnega omrežja TEN-T, in sicer 
železniške osi Lyon-Trst-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-
Budimpešta-meja z Ukrajino. Omenjeni projekt bo bistveno prispeval 
k nadaljnji krepitvi povezave za tranzitni tovor, ki se sooča s 
povečanim tranzitom iz koprskega pristanišča na Madžarsko, v
 Avstrijo, Nemčijo in Ukrajino.

Izvajanje II. faze obnove železniške proge bo potekalo v dveh sklopih. 
V prvem bo obnovljena železniška postaja in mobilna elektro-
napajalna postaja Hrpelje-Kozina ter tovorna postaja v Kopru. 
Predvidena pa je tudi gradnja nove elektro-napajalne postaje Dekani 
ter dela na odprti progi Divača-Koper. V okviru drugega sklopa pa je 
predvidena obnova železniške postaje v Divači kot tudi njene elektro-
napajalne postaje, predvidena pa je graditev tudi številnih pomožnih 
objektov, in sicer podhodi za pešce, cestni nadvozi in lokalne 
povezovalne ceste. Ponekod bo potrebna premestitev ali zgraditev 
povsem novih javnih komunalnih vodov, prerazporeditev električne 
instalacije ter prilagoditev signalno-varnostne in telekomuni-
kacijske naprave.

Posodobitev obstoječe železniške proge Divača-Koper - ki bo med 
drugim zagotovil nemoten prevoz tovora iz in v koprsko pristanišče - 
bo potekala v treh tehnično in finančno neodvisnih fazah. V okviru prve 
faze, ki se zaključuje, je bila posodobljena signalna in 
telekomunikacijska oprema. Tudi ta faza je bila sofinancirana iz 
Kohezijskega sklada, in sicer v okviru programskega obdobja 2000-
2006. V okviru tretje faze, ki bo predvidoma potekala v obdobju med 
2010 in 2017, pa je načrtovana graditev nove železniške proge na
relaciji Divača-Koper.

V okviru 1,6 milijarde evrov vrednega Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013 
je za področje železniške infrastrukture zagotovljenih približno 450 
milijonov evrov evropskih sredstev, in sicer iz Kohezijskega sklada.

VIR: http://www.euskladi.si

KAKO DO SLUŽBE PREK SPLETA?

Nekaj nasvetov, kako izkoristiti prednosti interneta in socialnih
omrežij pri iskanju zaposlitve

Kako se učinkovito lotiti iskanja službe prek spleta
Internet - okno priložnosti. S pomočjo interneta razširite mrežo 
poznanstev in kontaktov. Poznanstva so po mnenju strokovnjakov 
danes ključna, saj večina delodajalcev še vedno išče zaposlene prek
znancev.

Pripravite življenjepis. Profesionalni upravljavci s človeškimi viri 
svoje bodoče uslužbence iščejo prek življenjepisnih baz na spletu. To
počnejo še preden objavijo zaposlitveni oglas.

Ne govorite o svoji ceni. V življenjepisu ne govorite o denarju, 
odstotkih in številkah, saj boste s tem zaposlovalca odvrnili od ostalega
pomembnejšega teksta.

Očistite svoje ime. Ohranite svoje ime na spletu čisto. Pomembnih je 
prvih pet zadetkov o vas. Ti so ključni, kakšen vtis si bo o vas ustvaril
zaposlovalec.

Dokažite se z video posnetki. Namesto, da pišete o tem, kako dober 
govorec ste, raje to pokažite v primernem videu na spletnem portalu 
You Tube. Objavite povezavo do video posnetka v katerem opravljate 
predstavitev in omogočite delodajalcu, da sam presodi, kako dobri ste.

Raziščite delodajalca. Preučite potencialnega delodajalca.

Bodite prisotni na spletu. Delodajalci od profesionalcev pričakujejo, 
da so prisotni na spletu. Če ste v stroki delali 15 let, a vašega imena ni 
mogoče najti na internetu, za delodajalca preprosto ne boste zanimivi.
Strokovnjaki svetujejo, da si ustvarite profil na omrežjih kot sta 
LinkedIn in ZoomInfo, ki jih redno obiskujejo profesionalni 
kadrovniki. Danes je LinkedIn bolj pomemben kot zaposlitveni portali.

VIR: hhtp://www.podjetniski-portal.si
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MKGP PRISTOPILO K PRIPRAVI IN
IZVEDBI UKREPOV ZA ZMANJŠANJE 
POSLEDIC ŠKODE PO POPLAVAH

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je danes 
seznanilo s prvo oceno škode po poplavah v Sloveniji, ki so v 
preteklem vikendu prizadele kmetijske površine in objekte. Po 
prvih podatkih KGZS – kmetijsko svetovalne službe je največ 
škode na koruzi, travinju in na vrtninah, poškodovani pa so tudi 
nekateri vinogradi in sadovnjaki. Stopnja poškodovanosti na teh 
kmetijskih kulturah je med 20 in 100 %. Na Primorskem so
poplave povzročile škodo tudi v treh ribogojnicah. 

Vse pristojne službe v okviru MKGP so se danes seznanile s trenutno 
situacijo po poplavah in pristopile k pripravi in izvedbi ukrepov za 
zmanjšanje posledic škode. MKGP je že naložilo KGZS – kmetijski 
svetovalni službi, da v okviru strokovnih skupin pripravi tehnološka 
navodila za ukrepanje pri različnih kulturah na posameznih območjih 
(siliranje koruze, paša, spravilo vrtnin, krma…). Ta navodila bodo tudi 
strokovna podlaga za svetovanje kmetijskih svetovalcev posameznim 
kmetom. Za okrepitev strokovno svetovalnega dela na poplavnih
območjih bo MKGP v programu svetovanja KGZS dalo prioriteto  
temu problemu. MKGP bo med drugim obvestilo tudi Gospodarsko 
zbornico Slovenije in Trgovinsko zbornico Slovenije o ukrepih, ki so 
potrebni za zaščito potrošnikov; in sicer, da morajo poslovni subjekti 
izvesti potrebne ukrepe, s katerimi se prepreči možnost, da kmetijski 
pridelki in živila, ki so zaradi poplav oporečni, pridejo do potrošnika. V 
primeru suma ali naznanitve kršitve se bo Inšpektorat RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano tudi ustrezno odzval.

Ob tem naj še spomnimo, da je bil v letu 2010 sprejet tudi ukrep 
kmetijske politike, s katerim se je kmetijskim proizvajalcem 
subvencioniralo zavarovanje kmetijskih pridelkov, tudi za primer
škode zaradi povodnji.

MKGP ocenjuje, da gre za obsežno naravno katastrofo, zato je 
reševanje teh težav vzelo zelo resno in prioritetno, v prihodnjih dneh pa 
bo nadaljevalo z aktivnostmi za zmanjšanje posledic škode po 
poplavah. O aktivnostih in ukrepih na tem področju bomo javnost
sproti obveščali.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO
NEPREMIČNIN OBČINE IZOLA

Predmet razpisa: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb sta
naslednja poslovna prostora:

– Ljubljanska ulica št. 5 – velikosti 51,54 m2. Izklicna cena mesečne 
najemnine je 237,08 Ä
Namen: trgovina z neživili ali druga storitvena dejavnost.
– Ljubljanska ulica št. 41 – velikosti 18,20 m2. Izklicna cena 
mesečne najemnine je 74,62 Ä.
Namen: trgovina z neživili ali druga storitvena dejavnost.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične
osebe.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Rok za oddajo ponudb je 15 dni od dneva objave.

Dodatne informacije: Morebitne informacije je možno dobiti na 
telefonski številki: 66-26-820 pri Slavici Kovačevič, s katero si prostor
lahko ogledate.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010073.pdf

REŽIJSKI OBRAT OBČINE IN  
VKLJUČEVANJE OKOLJSKE DAJATVE V
DAVČNO OSNOVO
 
Občina navaja, da je režijski obrat občine izvajalec gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo na področju občine. Uporabnikom 
zaračunava dobavo pitne vode skupaj z okoljsko dajatvijo za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode in 
ostalimi storitvami. Režijski obrat uporabnikom te storitve zaračuna 
v svojem imenu in za svoj račun.

V zvezi z navedenim vprašanjem pojasnjujemo: Če režijski obrat 
občine zaračunava dobave blaga in storitve v svojem imenu in za svoj 
račun, se okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
komunalne odpadne vode, ki predstavlja del cene teh dobav, vključuje
v davčno osnovo za obračun DDV. 

Vendar pa je v konkretnem primeru situacija drugačna, saj to dajatev 
režijski obrat občine zaračunava v svojem imenu in za svoj račun, in 
sicer predstavlja del cene storitve, ki jo opravi režijski obrat zavezancu 
za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. 

Po določbi prvega odstavka 36. člena Zakona o davku na dodano 
vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB-2), pri dobavah 
blaga ali storitev davčna osnova vključuje vse, kar predstavlja plačilo, 
ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca, 
naročnika ali tretje osebe za te dobave, vključno s subvencijami, ki so 
neposredno povezane s ceno takih dobav, če ni s tem zakonom drugače
 določeno. 

V davčno osnovo se v skladu s točko a) petega odstavka 36. člena 
ZDDV-1 vštevajo trošarine in drugi davki, takse, uvozne in druge
dajatve. Iz navedenega izhaja, da se v primeru, ko režijski obrat občine 
zaračunava dobave blaga in storitve v svojem imenu in za svoj račun, 
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne 

odpadne vode, ki predstavlja del cene teh dobav, vključuje v
 davčno osnovo za obračun DDV. 

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

SPOROČILO ZA JAVNOST: JAVNI POZIV 
LAS ISTRE ZA PROJEKTE V LETU 2011

Vse zainteresirane za prijavo projektov na Javni poziv Lokalne 
akcijske skupine za območje občin Koper, Izola in Piran (LAS Istre) 
za leto 2011 obveščamo, da bo LAS Istre javni poziv objavila takoj, 
ko bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) 
objavilo spremenjeno Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi, Programa za 
r a z v o j  p o d e ž e l j a  2 0 0 7 - 2 0 1 3 .

Obrazložitev: MKGP, organ upravljanja za Program razvoja 
podeželja Republike Slovenije 2007-2013, v letu 2010 pripravlja 
spremembo uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa za razvoj 
podeželja 2007-2013, ki bo pomembno spremenila izvajanje 
pristopa LEADER od leta 2011 dalje.  Spremenjena uredba bo 
objavljena predvidoma do konca
leta 2010. 

LAS Istre bo Javni poziv za projekte v letu 2011 objavila takoj 
po potrjeni spremembe Uredbe s strani Ministrstva za 
kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano!

Upravljalec LAS Istre, RRC Koper
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POSLOVNA IDEJA: KIOSK

Začetni stroški: od 3000 evrov dalje 
Marketing: oglasi v lokalnih medijih, plakati … 
Posebne zahteve: upoštevanje lokacijskih pogojev, pridobivanje 
ustreznih dovoljenj in soglasij, komunikativnost, dobre prodajne
sposobnosti 
Potrebna oprema: telefon, računalnik, hladilnik, mali trezor (za mobi
kartice in denar) 
Podjetje lahko upravljate od doma: ne 
Popoldansko delo: da 
Je v Sloveniji že konkurenca: da 
Čas delovanja: vse leto 

Dejstva 
Preden se odločite za odprtje kioska, se dobro pozanimajte o najbolj 
primerni lokaciji. Ta je ključnega pomena za uspeh, saj bo vaš trud 
zaman, če se bo mimo vaše ponudbe sprehodila le peščica ljudi. Izbira 
lokacije z visoko frekvenco ljudi, ki jo vsakodnevno obiščejo, je 
vsekakor prava pot k uspešnemu vodenju posla. Premislite, katere 
izdelke boste ponudili, saj se ne smete preveč omejiti, prav tako ni 
priporočljivo, da imate na razpolago vsega preveč. Cigarete, sladoled, 
časopisi, srečke, pisala, parkirni lističi, hitri prigrizki in osvežilni
napitki so vsaj osnova.
 
Trg 
Postati lastnik kioska je priročen način, s katerim se zlahka približamo 
mimoidočim kupcem. Ponudbo prilagodite strukturi mimoidočih glede 
na to, ali boste postavili kiosk na avtobusni postaji, v trgovskem centru, 
v poslovnem delu mesta … Če na primer kiosk postavite v bližino šole, 
potem hladilnik napolnite s slaščicami, ponudite jim pisala, zvezke, 
hitre prigrizke, energijske tablice in lahkotno branje.
 
Nasvet 
Redno spremljajte konkurenco in jo vsaj dohajajte, če že ne zmorete biti 
korak pred njo. Prilagodite se sezoni in v poletnem času ponudite več 
sladoleda, medtem ko pozimi na vidnejše mesto izpostavite izdelke, kot 
so rokavice ali strgalo za led. Potreba po hitrem zadovoljevanju potreb 
prebivalstva je namreč vse večja. Zakaj torej ne bi poskusili z odprtjem 
male hišice na prostem in strank oskrbeli vsaj z osnovnimi
življenjskimi artikli? 

PREMOSTITVENA POSOJILA

Alternativni viri financiranja so lahko še lizing, faktoring in
odloženo plačilo dobaviteljem

V oteženih razmerah si morajo podjetja vire financiranja zagotoviti po 
različnih alternativnih poteh. Tak primer je iskanje notranjih rezerv 
podjetja, odprodaja poslovno nepotrebnega premoženja, lastno 
financiranje podjetnikov in faktoring. Žal se je v krizi zmanjšal tudi 
obseg ponudbe formalnega in neformalnega tveganega kapitala.

Katere vire financiranja odsvetujejo?

1. Podjetja se morajo paziti najemanja zelo dragih posojil na 
nebančnem trgu, saj jim lahko še bolj otežijo nadaljnje poslovanje.

2. Visoka osebna jamstva podjetnikov za najeta posojila so lahko zelo 
nevarna, saj lahko v brezno potegnejo tudi podjetnika in njegovo
družino.

3. Podjetja naj izdelajo razumen načrt prestrukturiranja in prihodnjega 
poslovanja, pri čemer naj se usmerijo v dejavnosti, v katerih so res 
dobra in kjer lahko uveljavljajo svoje konkurenčne prednosti.

4. Podjetja naj se vprašajo, katero premoženje morajo dejansko imeti v 
lasti in katere storitve lahko zaupajo zunanjim izvajalcem. Z 
usmerjanjem v svoje glavne dejavnosti se bo podjetje kratkoročno 
najverjetneje zmanjšalo po velikosti, bo pa dobilo dobre in kakovostne
nastavke za prihodnjo rast.

VIR: http://www.podjetniski-portal.si

GEODETSKA UPRAVA JE PREDSTAVILA 
OBVEŠČANJE LASTNIKOV NEPREMIČNIN
O POSKUSNEMU IZRAČUNU VREDNOSTI 
NEPREMIČNIN

Geodetska uprava Republike Slovenije je na današnji novinarski
konferenci predstavila obveščanje lastnikov nepremičnin o poskusnem
izračunu vrednosti nepremičnin. 

Vsem gospodinjstvom je bila posredovana brošura kako lahko lastniki 
spreminjajo in dopolnjujejo podatke o nepremičninah ali podajajo 
pripombe na modele vrednotenja. Lastniki nepremičnin bodo v 
obdobju od 29. septembra do 4. oktobra 2010 prejeli obvestila o
poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin.

Geodetska uprava Republike Slovenije je v skladu z določili Zakona o
množičnem vrednotenju nepremičnin, vsem nepremičninam poskusno
izračunala njihovo vrednost.

Osnovni namen obveščanja je, da se lastniki seznanijo s poskusno
izračunano vrednostjo nepremčnin. Na obvestilu, ki ga bodo prejeli 
lastniki nepremičnin, bodo zapisane nepremičnine, pri katerih so kot 
lastniki vpisani v register nepremičnin. Za vse nepremičnine bo podana 
njihova vrednost in podatki o teh nepremičninah. Začetek obveščanja 
je 4.10.2010. Od tega datuma naprej se štejejo roki določeni z Zakonom 
o množičnem vrednotenju nepremičnin.

Lastniki nepremičnin, ki bodo na podlagi prejetega obvestila o
poskusnem izracunu vrednosti nepremičnine in javno razgrnjenih 
podatkov o modelih vrednotenja menili, da poskusno izračunana
vrednost ni ustrezna, bodo lahko podali pripombo na uporabljene
modele vrednotenja. Geodetska uprava Republike Slovenije bo 
pripombe na koncu obveščanja obdelala in na podlagi analiz uporabila 
pri koncnem oblikovanju modelov vrednotenja. Geodetska uprava bo 
obravnavala pripombe na modele vrednotenja, ki jih bodo lastniki po
 spletni aplikaciji sporočili najkasneje 25.11.2010, oziroma jih bo 
Geodetska uprava prejela po pošti najkasneje 29.11.2010.

Gospodinjstva v Sloveniji so prejela brošuro, kako lahko lastniki 
spreminjajo in dopolnjujejo podatke ali podajajo pripombe na modele 
vrednotenja. Brošura je dostopna tudi preko spletne strani
www.obvescanje.si in na vseh geodetskih upravah. Predlogi modelov 
vrednotenja nepremičnin bodo za območja posameznih občin v času 
obveščanja 45 dni, to je od 4.10.2010 do 17.11.2010, javno razgrnjeni v 
občinah na krajevno običajen način. Predlogi modelov vrednotenja 
nepremičnin so za območje Slovenije dostopni tudi na spletnem
naslovu www.obvescanje.si.

Če podatki o nepremičninah na obvestilu ne izkazujejo dejanskega
stanja, jih lahko lastniki popravijo in dopolnijo s pomočjo obrazcev, ki 
so priloženi brošuri ali s pomočjo spletne aplikacije, ki bo od 29.9.2010 
dostopna preko spletne strani www.obvescanje.si. Lastniki lahko 
lastništvo nepremičnin urejajo z obiskom najbližje geodetske uprave. 
Spremembe podatkov o nepremičninah in lastništvu, ki jih bodo 
lastniki po spletni aplikaciji sporočili najkasneje 25.11.2010, oziroma 
jih bo Geodetska uprava prejela po pošti najkasneje 29.11.2010, bo
 Geodetska uprava preverila in jih evidentirala v registru 
nepremičnin najkasneje v januarju 2011.

Vec informacij: www.obvescanje.si, obvescanje.gu@gov.si

VIR: http://www.e-prostor.gov.si
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EEN-sep-10 Italijansko podjetje (Torre Annunziata, Neapelj), 
specializirano na področju tesarstva, natančneje v proizvodnji 
opreme za luksuzne domove, jahte, hotele, trgovine in 
restavracije išče trgovsko posredniške storitve in ponuja 
franšizne priložnosti.
EEN-sep-13 Poljsko podjetje, ki ima v lasti tri hotele v Varšavi, 
išče organizatorje potovanj in potovalne agencije, ki so 
zainteresirane za promocijo svoje ponudbe in storitev v drugih 
državah.
EEN-sep-14 Italijansko podjetje, ki se ukvarja z distribucijo 
hrane išče trgovske storitve po Evropi.
EEN-sep-28 Francoska družba iz Severne Francije, ki izdeluje 
zmrznjeno hrano (kuhana zelenjava, meso in morski sadeži) želi 
razširiti svojo mrežo in išče trgovce na drobno, supermarkete, 
trgovce na debelo in gostince.
EEN-sep-41 Italijanski proizvajalec ekstra deviškega oljčnega 
olja išče uvoznike, distributerje, agente in skupine kupcev. 
Nudijo skladiščne storitve za tuja podjetja.
EEN-sep-51 Italijanski proizvajalec fotovoltaičnih modulov in 
sistemov išče trgovske posrednike in podizvajalce.
EEN-sep-53 Češki izdelovalec družabnih iger, sestavljank, 
didaktičnih iger, igralnih kart in šolskih izdelkov, išče 
distributerje in veleprodajalce ter nudi podizvajalske storitve.
EEN-sep-61 Špansko podjetje, ki se ukvarja z vodenjem 
projektov v gradbeništvu, išče in se ponuja kot partner pri 
ustanovitvi skupnega podjetja in podizvajalskih aktivnostih.
EEN-sep-66 Italijansko podjetje, ki se ukvarja z biotehnologijo, 
farmacijo in molekularno diagnostiko, ima razvito linijo 
kozmetičnih izdelkov proti staranju in celulitu in išče 
distributerje.
EEN-sep-73 Grško podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo 
stavbnega lesa in tramov ter montažo, išče poslovne partnerje in 
ponuja trgovsko posredniške storitve. Zainteresirani so tudi za 
ustanovitev skupnega podjetja.  
EEN-sep-77 Madžarsko podjetje išče trgovsko posredniške 
storitve na področju avtomobilske industrije. 
EEN-sep-78 Poljsko podjetje s področja obnovljivih virov 
energije, se zanima za sodelovanje s podjetji, ki so opremljena s 
tehnologijo, ki bi omogočila vzpostavitev bio-plinarne. Ponujajo 
trgovsko posredniške, logistične in podizvajalske storitve, 
zanima jih tudi vzpostavitev skupne proizvodnje.
VEČ INFORMACIJ: petra.arzensek@gzs.si

PRODAMO:
Izola- Livade-NOVO 2005- 3sobno, z minimalnim posegom tudi 
4sobno stanovanje, komplet opremljeno v manjšem objektu z 9 
stanovalci, velika terasa, klet 5m2,lastno parkirišče, bruto izmera 
114 m2,  uporabne stanov. Površine 86 m2. Cena: cca. 350.000Ä - 
Ostale informacije dobite osebno v naših prostorih.

Markovec: štirisobno prostorno stanovanje, Cesta na Markovec, 
91,55m2. VP, delno opremljeno in obsega hodnik, 2 spalnici, 
zraven ene se nahaja kopalnica, soba, dnevna soba, kuhinja z 
jedilnico in izhod na balkon. CK, klima.  Blok ima skupna 
parkirišča. Cena: 190.000Eur

Žusterna III: trosobno stanovanje v novi soseski v izmeri 72m2 
(neto 55m2), 2N krajne vrstne hiše. Fukcionalno razporejeni 
prostori, dva balkona,  pogled na morje. Stanovanju pripada 
parkirno mesto. Cena: 180.000 EUR

Markovec: stanovanje, P, l. 1975, neto površine 51, 86 m2, bruto 
56 m2, ki zajema hodnik, kopalnico, kuhinjo z jedilnim kotom, 
kabinet, velika dnevna soba in shramba v kleti. ck. možna 
zamenjava z doplačilom za večje na istem območju.pred blokom 
skupno parkirišče. bližina vrtca, šole, trgovine, lekarne. Cena: 
124.000,00Ä

Žusterna- Kozlovičeva: 2 sobno(2,5S) stanovanje v izmeri 45,59 
m2, komplet prenovljeno 2008, 2/5, zelo funkcionalno razporejeno 
stanovanje. Predprostor, kuhinja z dnevnim prostorom, otroška 
soba-kabinet, kopalnica in spalnica z izhodom na zasteklen balkon 
iz katerega je čudovit razgled na alpe in morje. Cena 130.000,00 Ä.

AJDOVŠČINA:  Hiša- zidana počitniška hiša +  vinograd, 
komplet obnovljena leta 1998, neto površiune 77 m2 + 3m2 + 15 
m2 (jacuzzi)- za tiste, ki se želite umakniti iz mestnega vrveža je to 
prava lokacija. Pokličite, da vam posredujemo več informacij: 
Cena: 150.000Ä

ANKARAN-KOLOMBAN: dvostanovanjska hiša s čudovitim 
pogledom na morje. Ostale informacije dobite osebno v naših 
prostorih.
 Ankaran, Izola, Jagodje, Semedela Šmarje, Nova Vas, Padna:  
hiše PRODAMO

ODDAMO:
KOPER-ROTONDA: več poslovnih prostorov oddamo
KOPER- ROTONDA:  2N prodamo poslovni prostor 45 m2 .
KOPER-CENTER ZA GRADOM:  poslovni rpostor 135 m2 za 
različne dejavnosti, tudi godtinstvo prodamo ali oddamo.
IZOLA- KAJUHOVA-poslovni prostor v izmeri 115 m2 
namenjen gostinski dejavnosti prodamo ( 1740Ä+ddv/m2 za IV. 
gradbeno fazo)
 MARKETING GALEB d.o.o., Industrijska cesta 2e, 6310 
Izola
TEL. 05/ 66 30 907, 66 30 910, FAX. 05/66-30-905

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

Kupujemo LESENE RABLJENE PALETE
formata EUR in drugih dimenzij.

Pokličite ali oddajte ponudbo na: PREZENT, d.o.o., 
Vogrsko, tel: 05 301 23 60, fax: 301 23 61, E_mail: 
prezent@prezent.si.
Kontaktna oseba: Černigoj, gsm: 041 692 239

BREZPLAČNI KUPON za PODJETNIŠKO BORZO

Iščem/nudim   ______________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

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.
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