
ŠT. 201 LETNIK XVII. MAREC 2013

Dodatne informacije: 
Regionalni razvojni center Koper, 

Županèièeva ulica 18, Koper
Telefon: 05 66 37 582

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





REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE 3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bodoèi mladi podjetniki prièeli z delom 

Zaèela se je operacija Podjetno v svet podjetništva 2013 Obalno-
kraške regije (PVSP). Na javnem pozivu je bilo izbranih deset 
najboljših kandidatov z najrazliènejšimi podjetniškimi idejami. Cilj 
operacije je, da se mladi brezposelni ob koncu usposabljanja 
samozaposlijo, zaposlijo v lastnem podjetju ali pri drugem delodajalcu. 
Sodelujoèi kandidati s pomoèjo notranjih in zunanjih mentorjev 
razvijajo ideje, ki se navezujejo na: okoljski projektni managment, 
interaktivni turizem, biološka prehranska dopolnila, proizvodnjo 
unikatnih zvoènikov iz kamna in njihovo nadgrajevanje, grafiène 
storitve, prevajanje in inovativno jezikovno pouèevanje, svetovanje na 
osebnem podroèju (coaching) in pouèevanje uporabne ekonomije, 
pametne hiše, unikatne usnjene modne dodatke in navtièni turizem.

S prvim februarjem so se nadobudni udeleženci za pet mesecev 
zaposlili na Regionalnem razvojnem centru Koper in prièeli z 
delom. Prvo sreèanje je bilo neformalne narave, bodoèi podjetniki so se 
spoznali med sabo in se seznanili s programom dela. Že prvi teden sta 
prišli na obisk bodoèi podjetnici, udeleženki programa PVSP Zagorje, 
ki sta izvedli dve delavnici, eno povezano z motivacijo in drugo s 
prodajo. Naslednji dan pa so jim svetovalci Inkubatorja iz Sežane prišli 
predstavit naèin oblikovanja poslovnega modela s »kanvas metodo«. V 
drugem delovnem tednu jih je obiskal inovator Boris Pfeifer, ki se je 
posvetil vsakemu posamezno, ter podjetnik Moreno Rodman, ki je 
razdal toliko uporabnih nasvetov, da so ga bili veseli tudi ob njegovem 
naslednjem obisku. Sodelujoèi mladenièi in mladenke se veselijo 
vsakega, ki je pripravljen deliti z njimi svoje izkušnje, prav tako se 
veselijo nasvetov in konstruktivnih kritik, ki omogoèajo napredovanje 
pri posamezni ideji in na njihovi podjetniški poti.

A bodoèi podjetniki in podjetnice niso pasivni poslušalci uspešnih 
zgodb, ampak vseskozi razvijajo svoje ideje. Povedano ponotranjijo in 
poskušajo uporabiti v praksi na najbolj uèinkovit naèin. Zaèeli so se 
mrežiti, iskati ciljne skupine, raziskovati trg in konkurenco, uèijo se 
kvalitetne organizacije, vodenja in razvijanja dela. Po prvih delavnicah 
in predavanjih je že viden premik v delu in razmišljanju. Med seboj so 
povezani in se podpirajo, kar je za mlade bodoèe podjetnike izrednega 
pomena, a hkrati dajejo velik poudarek na samostojnosti in 
samoiniciativnosti, saj za vsakega veljajo razlièni procesi pri 
doseganju njihovih ciljev.  

Pripravila: Alenka Èesa, udeleženka operacije PVSP 
Veè informacij o operaciji: Regionalni razvojni center Koper, 

, mag. Tina Matekoviè
Obišèete nas lahko tudi na Facebook strani: 
Podjetno v svet Podjetništva 2013 - Obalno Kraška regija

www.rrc-kp.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja èloveških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne 
prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. 
prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za 
konkurenènost in zaposljivost«.Operacijo delno financira Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve.

                                                                                           
ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE - POZIV 
PODJETNIKOM 

Projekt COLUMBUS 5 (priložnost za izmenjavo podjetniških 
izkušenj mladih podjetnikov in že uveljavljenih podjetnikov v 
državah èlanicah EU) 

Ø Želite razširiti svoje poslovanje ali vstopiti na nove 
evropske trge?

Ø Želite navezati stike z drugimi podjetniki?
Ø Vas zanima, kako bi razvili stike z drugimi podjetniki?

Potem je Erasmus za mlade podjetnike pravi naslov za vas!

Kaj je Erasmus za mlade podjetnike?
Erasmus za mlade podjetnike je program 
izmenjave podjetnikov, ki ga financira 
EU. Oseba, ki jo gostite, dobi finanèno 
podporo, vaše podjetje pa nima nobenih 
stroškov. To vam daje priložnost za 
izmenjavo izkušenj z novimi podjetniki, 
ki bodo delali z vami v vašem podjetju. 
Izmenjava lahko traja od 1 do 6 mesecev.

Regionalni razvojni center Koper že dve leti uspešno izvaja 
projekt Erasmus za mlade podjetnike. Februarja 2013, pa se je 
prièelo izvajanje novega projektnega obdobja Columbus 5.  

Kje se lahko prijavim?

Na spletni strani: , izpolnite 
prijavnico in dobite potrditev za sodelovanje v programu. 
Kontaktna toèka (na primer Regionalni razvojni center Koper), 
vam bo pomagala najti mladega podjetnika, ki bo ustrezal vašim 
zahtevam. 

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Za veè informacije se obrnite na:

Tina Primoþiè
Regionalni razvojni center Koper
Ulica 15. maja 19
tel: +386 5 66 37 586 
E-poðta: tina.primozic@rrc-kp.si
Spletna stran: www.rrc-kp.si

To je ponudba, s katero obe strani veliko 
pridobita! Z njo lahko: 

 

Kot podjetnik gostitelj lahko v programu 
sodelujete èe: 

 
Razvijete mrežo mednarodnih stikov Imate stalno prebivališèe v eni od držav èlanic 

EU 
Sodelujete z mladim podjetnikom z novimi 
zamislimi 

Ste lastnik malega ali srednje velikega 
podjetja ali oseba, neposredno vkljuèena v 
podjetništvo na vodstveni ravni 

Pridobite znanje o tujih trgih in odkrijete 
nove priložnost sodelovanja 

Že veè let vodite svoje podjetje 

Najdete izvirne rešitve za izboljšanje svojega 
poslovanja  in razširite svoje poslovanje v 
drugo državo 

Ste pripravljeni delit i svoje znanje in izkušnje z 
mladim podjetnikom in mu biti mentor 

 

Zakaj gostiti novega podjetnika?
Mladi zagnani podjetnik bo dal vašemu podjetju nov zagon s 
svojimi idejami in vešèinami. Pridobili boste znanje o drugih 
evropskih trgih in razvili svojo mrežo mednarodnih stikov. 
Izmenjava je dobro izhodišèe za iskanje novih priložnosti za 
vaše podjetje. 
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V PRIPRAVI  JE REGIONALNI RAZVOJNI 
PROGRAM JUŽNE PRIMORSKE 2014-2020

Regionalni razvojni center Koper, nosilna organizacija 
Regionalne razvojne agencije Južna Primorska, pripravlja 
temeljni regijski razvojni dokument za prihodnje 
programsko obdobje Regionalni razvojni program Južne 
Primorske 2014-2020. V njem bodo opredeljeni glavni 
projekti, ki jih bo regija izvajala do leta 2020 in za katere naj 
bi nosilci sredstva prejeli direktno, brez prijav na razpise. 
Regija bo opredelila tudi svojo razvojno specializacijo - 
primerjalno prednost pred drugimi regijami, na kateri bo 
temeljil prihodnji razvoj. 

Priprava Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske 
2014-2020 (RRP) se je zaèela z januarsko uvodno 
predstavitvijo poteka priprave državnih razvojnih dokumentov 
za prihodnje programsko obdobje in programa priprave RRP. 
Sledile so prve delavnice štirih delovnih skupin za 
gospodarstvo, èloveške vire, infrastrukturo in prostorsko 
urejanje ter podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 
naravne dobrine. Namen delavnic je bil dopolniti SWOT 
analizo za vsako podroèje (analizo prednosti, pomanjkljivosti, 
priložnosti in nevarnosti) ter se seznaniti z obstojeèimi 
projektnimi predlogi. Februarja in marca bo potekala priprava 
podrobnejše analize stanja omenjenih štirih vsebinskih 
podroèij, hkrati pa bo treba opredeliti razvojno specializacijo 
regije, prednostne cilje do leta 2020 in doloèiti nabor 
prednostnih projektov. Teh naj bi bilo 10 do 15 in bodo 
predvidoma neposredno financirani. To pomeni, da naj se jim ne 
bi bilo treba prijaviti na razpise, temveè naj bi jih država 
direktno sofinancirala. RRP in prednostne projekte mora 
potrditi Razvojni svet južnoprimorske regije (v ustanavljanju), 
v katerem bodo predstavniki obèin, velikega in malega 
gospodarstva, kmetijstva, nevladnih organizacij, obmoènega 
razvojnega partnerstva ter samoupravne skupnosti italijanske 
narodnosti. O obojem odloèajo zatem še župani, ki sestavljajo 
Svet južnoprimorske regije. 

Dosedanje delavnice so že pokazale najpomembnejše težave, s 
katerimi se bo morala Južna Primorska sooèiti v prihodnjem 
programskem obdobju. Na gospodarskem podroèju so to 
zagotovo finanène podpore podjetjem, spodbujanje 
zaposlovanja, usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem na 
trgu dela. Med pomembnejšimi projekti na podroèju turizma so 
bili evidentirani ureditev obalne promenade ob celotni dolžini 
obalnega pasu, dokonèna ureditev potniškega terminala v 
Kopru, igrišèe za golf v piranski obèini, prenova veè objektov v 
turistiène namene. Nedokonèani projekti na podroèju 
infrastrukture in prostorskega urejanja ostajajo oskrba 
slovenske Istre s pitno vodo in obnova vodovodnega omrežja, 
sistem ravnanja z odpadki, dokonèanje gradnje infrastrukture za 
odvajanje in èišèenje komunalne odpadne vode, dolgoroèna 
oskrba z energijo, izraba obnovljivih virov energije in 
uèinkovita raba energije, dokonèanje veèjih projektov 
prometne infrastrukture (hitra cesta Koper–Izola, širitev 
infrastruktre Aerodroma Portorož), gradnja drugega 
železniškega tira Koper–Divaèa, vzpostavitev sistema 
trajnostne mobilnosti. Na podroèju èloveških virov je bilo 
izpostavljeno pomanjkljivo sodelovanje med lokalnimi 
skupnostmi in nevladnim sektorjem. Možnosti vkljuèitve 
nevladnega sektorja se ponujajo pri predšolski vzgoji, delu z 
mladimi, pri skrbi za starejše, pri pomoèi odvisnikom od drog in 
drugim ranljivim skupinam, na podroèjih kulture in športa. 

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

Projekt LOGICAL, program Srednja Evropa

Aktivnosti projekta Logical prehajajo iz zaèetnih analiz v 
konkretnejšo pripravo arhitekture sistema v oblakih. V tretjem 
projektnem obdobju je bila pripravljena 3. lokalna delavnica na 
Primorski gospodarski zbornici, katere namen je bil predvsem 
razprava o uporabnosti raèunalništva v oblakih in nove 
možnosti, ki jih ponuja za Logistièna podjetja pri  izboljševanju  
uèinkovitosti poslovanja in pri  zmanjševanju IT stroškov – 
iskanje primernih storitev v oblakih, koncepta transnacionalne 
aplikacije preko raèunalništva v oblakih. Konec leta 2012 je 
potekal v Bologni sestanek partnerjev in mednarodna 
konferenca z naslovom logistika in raèunalništvo v oblakih.

Veè o projektu lahko najdete na spletni strani: 
http://www.project-logical.eu/

Prvi pomembnejši mejnik pa bo predstavitev rezultatov 
projekta na mednarodnem sejmu logistike v Münchnu od 4 do 7
 junija 2013. 

 

Projekt Adria footouring, IPA Adriatic

Projekt Adria footouring bo kot kljuèna gospodarska sektorja 
obravnaval turizem in hrano, ki sta najvidnejða sektorja pri 
promociji deþel, veljata pa za tradicionalna z nizkim
inovacijskim potencialom. 

Regionalni razvojni center Koper je koordinator tretjega 
delovnega sklopa, Ocena inovacijskih potreb. Cilj tega sklopa je 
ugotavljanje vrzeli manj izkuðenimi regijami na podroèju 
novih/inovativnih podpornih sistemov in storitev za MSPja. 
Pripravljena bo analiza v sledeèemu vrstnemu redu, 
ugotavljanje potreb po inovativnih storitvah MSPji v 
agroþivilskem in turistiènem sektorju, ugotavljanje potreb 
podpornih inðtitucij za nudenje inovativnih storitev ter izbor 
dobrih praks. Trenutno je v pripravi metodologija dela z 
vpraðalniki za ugotavljanje stanja. Ko bo metodologija potrjena 
se bo naredilo raziskavo na terenu in  pripravilo skupno poroèila 
na podlagi prispevkov vseh projektnih partnerjev. Zadnje 
aktivnost tretjega delovnega sklopa je organizacijo dogodka na
Katerem se bodo predstavili rezultati ocene stanja. 

 
Projekt delno financira EU 
Instrument za predpristopno pomoè 

Na podeželju je v pripravi veè projektov valorizacije kulturne 
dedišèine. V prihodnosti bo veè pozornosti treba nameniti tudi 
ustvarjanju ustreznih pogojev za življenje in zaposlovanje 
mladih v zaledju, naravi, povezovanju doslej razdrobljenih 
pobud. Pri naèrtovanju razvoja pa bo pomembno upoštevati 
nosilnost prostora.

Larisa Kunst



INFORMACIJE

 PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE 5

ZAVARAOVANJE PLAÈIL S TRASIRANO 
MENICO

Èe ste v dvomih, da bo dobavljeno blago ali opravljena storitev 
plaèana, je najbolje ob sklenitvi posla prihodnje plaèilo zavarovati. 
Skrbno razmislite, katerega od instrumentov zavarovanja plaèil boste 
izbrali, eden ustreznejših je prav gotovo trasirana menica. V primerih, 
kadar dolžnik ni insolventen, bo upnik, ki poseduje menico ustrezne 
vsebine, poplaèan, kadar to želi. Tudi ob prisilni poravnavi ali steèaju 
dolžnika obstaja najveèja verjetnost, da bo menièni upnik v celoti 
poplaèan. Èe je menica indosirana, je verjetnost poplaèila še veèja. 
Postopki realizacije poplaèila v primeru insolventnih dolžnikov
utegnejo biti zamudni in dolgotrajni.

Menica je abstraktni in obligacijski vrednostni papir. Vedno je 
izdan v pisni obliki. Z menico se nekdo obveže, da bo sam ali pa kdo 
drug plaèal na doloèenem kraju in ob doloèenem èasu doloèen
znesek denarja. 

Prednosti zavarovanja z menico
Postopki poslovanja z menico so strogo formalni. Potekati morajo v 
skladu z doloèili Zakona o menici. Formalnost postopka je vezana na 
vsebino, posamièna dejanja in roke. Potrebna je natanènost in
doslednost.

Glede na druge instrumente zavarovanja plaèil ima zavarovanje z
menico nekatere prednosti:
- vsebino menice ustvari uporabnik sam, ob tem ne nastanejo 
omembe vredni stroški;
- izplaèilo menice ni vezano na temeljni posel;
- poplaèilo menice je eno od pravnih dejanj, ki jih ni mogoèe 
izpodbijati (273. èlen ZFPPIP) na podlagi 271. èlena Zakona o 
finanènem poslovanju, v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP); 
- z menico je mogoèe preprosto ustvariti širši krog potencialnih 
plaènikov ter tako poveèati verjetnost poplaèila.

Menièna golica ali ne, pomembne so sestavine
V prodaji so tiskovine, meniène golice. Te se najveèkrat uporabljajo za 
izdajo menice. Zakon o menici ne doloèa, da mora biti za izdajo menice
Uporabljena tiskovina - menièna golica. 

Za veljavnost menice je pomembno, 
da vsebuje bistvene sestavine:
1. oznaèba, da je papir menica,
2. nakazilo, da bo plaèan doloèen znesek denarja,
3. ime trasata - tistega, ki naj plaèa,
4. dospelost plaèila oziroma datum plaèila,
5. datum in kraj izdaje menice,
6. ime remitenta - meniènega upnika in
7. podpis trasanta - izdajatelja menice.

Udeleženci meniènega posla: 
TRASANT – izdajatelj menice
TRASAT – glavni menièni dolžnik
REMITENT – prvi menièni upnik
INDOSIRANJE – prenos menice od prejšnjega imetnika na 
naslednjega imetnika
INDOSANT – oseba, ki pravice iz menice prenese na drugega (prvi 
indosant je remitent)
INDOSATAR – oseba, ki prejme pravice iz menice od indosanta

Vir:  www.ozs.si

LETNE REGISTRACIJE ZA TURISTIÈNE 
VODNIKE

Kot vsako leto je mesec januar èas za podaljðevanje vaðih letnih 
registracij. Zato vas pozivamo, da v zakonskem roku (do 31.1. 2013) 
podaljðate letne registracije s poðiljanjem izpolnjenega obrazca in 
dokazila o plaèilu stroðkov vodenja registra (znesek je 10,57 €, ðtevilka 
raèuna je navedena na obrazcu spodaj), mi vam pa bomo poslali 
nalepko letnice 2013 za vaðo izkaznico in novo potrdilo o vpisu v 
register. Turistiènim vodnikom svetujemo, da prejeto potrdilo 
shranite in ga po potrebi tudi razmnoþite, èe boste þeleli izvesti 
postopke prijave obèasnega dela vodenja (notifikacije) v nekaterih
drþavah èlanicah EU, ki to zahtevajo.

Dopis o postopku podaljðanja letne registracije lahko preberete v 
priponki, prav tako je priloþen obrazec, katerega je potrebno izpolniti, 
lastnoroèno podpisati, mu dodati dokazilo o izvrðenem plaèilu in nam 
ga poslati nazaj na zbornico, da vam lahko uredimo letno registracijo za 
leto 2013. Enak dopis in obrazec boste prejeli tudi po obièajni in
elektronski poðti - da ga le ne bi spregledali.

Avtor: TGZ Slovenije

ÈLANSTVO V OZS OBVEZNO DO KONCA LETA

Že aprila 2012 ste se èlani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na 
referendumu odloèali glede usode obveznega plaèevanja èlanstva v 
OZS, poslanci pa novele Obrtnega zakona še kar niso sprejeli. V 
najboljšem primeru boste obrtniki dolžni plaèevati èlanarino še vsaj do
konca leta. 

Spomnimo: na referendumu, ki je potekal aprila 2012, ste se èlani OZS 
odloèali glede usode obveznega plaèevanja èlanarine v OZS. Rezultati 
so pokazali, da niti tretjina èlanov z obveznim èlanstvom ne soglaša, 
zato so na gospodarskem ministrstvu že kmalu zatem napovedali 
spremembe. Oktobra 2012 

 RS, s katerim bi uvedli prostovoljno èlanstvo v OZS. Predlog 
zakona je doloèal, da bi èlani OZS lahko iz zbornice izstopili s 1. 1. 
2013, kar pa se ni zgodilo. O tem smo pisali tudi na našem portalu:

Pred nekaj dnevi, 13. februarja 2013, je na seji Odbora za gospodarstvo 
potekala druga obravnava novele obrtnega zakona. Z devetimi glasovi 
za in šestimi proti so podprli predlog novele, ki bo obravnavana na 
redni seji Državnega zbora med 4. in 11. marcem. Odbor za
gospodarstvo je sprejel tudi nekatera dopolnila. V primeru, da 
poslanci sprejmejo predlog spremembe zakona, bo ta v veljavo stopil 
najhitreje èez devet mesecev, torej ne prej kot decembra 2013. Medtem 
bo plaèevanje èlanarine v OZS za obrtnike še vedno obvezno. Po 
sprejetju zakona lahko prièakujemo doloèitev prehodnega obdobja, v 
katerem bodo obrtniki, ki èlanstva v OZS ne želijo veè, lahko izstopili, 
ostali pa se bodo lahko odloèili za nadaljevanje tega na prostovoljni 
osnovi. Predvidoma bo predhodno obdobje za uvedbo prostovoljnega 
èlanstva trajalo 9 mesecev in ne veè 3 mesece, kot je bilo sprva
predvideno.

je vlada potrdila spremembo Obrtnega 
zakona

Zakaj èlanstvo v OZS še ni prostovoljno?

Višina meseène èlanarine v OZS
Èlanarina je zaenkrat obvezna za èlane s statusom fiziène ali pravne 
osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot 
obrtno, obrti podobno ali domaèo in umetnostno obrt, pa tudi za obrtne
zadruge in oblike njihovega združevanja.

Višina meseène èlanarine znaša:
· 10 EUR za osebno opravljanje dejavnosti domaèe in 

umetnostne obrti;
· 20 EUR za s.p. in gospodarske družbe brez zaposlenih;
· 30 EUR za s.p. in gospodarske družbe, ki imajo do 3 

zaposlene;
· 40 EUR za s.p. in gospodarske družbe, ki imajo od 3 do 10 

zaposlenih;
· 50 EUR za s.p. in gospodarske družbe, ki imajo 10 in veè 

zaposlenih.

Vir:  /Zavod Mladi podjetnikOZS



INFORMACIJE

6 PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE

PREVARA S PRIPOROÈENO POŠTO

Na Tržni inšpektorat RS smo v vednost prejeli dopis, ki v zadnjih dneh 
ponovno kroži po elektronski pošti in se nanaša na prakso družbe 
Karizma plus d.o.o. iz Trbovelj. Ta družba naj bi po pošti pošiljala 
kuverte modre barve, na kateri je napis "Davèni zakoni v Republiki 
Sloveniji". Za navedeno pismo je potrebno plaèati odkupnino v znesku
9,67 EUR.

Na Tržnem inšpektoratu RS smo mnenja, da je nekdo dal v kroženje 
staro opozorilo, ki se nanaša na dogajanje v letu 2009, saj v letih od 
2010 do danes v zvezi z navedenim poslovanjem nismo prejeli nobene 
prijave. Veèje število prijav smo prejeli v letu 2009 in sicer s strani 
podjetij in podjetnikov, ki so po pošti prejeli pismo družbe Karizma 
plus d.o.o. z odkupnino 9,67 EUR oziroma skupaj s stroški Pošte 
Slovenije 10,77 EUR. V pismu se je nahajala dostopna koda za dostop 
do spletnih strani te iste družbe in raèun za dostopno kodo, kar pa
naslovniki sploh niso naroèili.

Pri družbi Karizma plus d.o.o. smo zato dne 19. 8. 2009 opravili 
inšpekcijski pregled, kjer smo poleg preverjanja ustrezne statusne 
ureditve družbe za opravljanje dejavnosti, preverili tudi ravnanje 
družbe v zvezi s pošiljanjem pisemskih pošiljk. Pri tem smo ugotovili, 
da je družba pravnim subjektom, ki jih je pridobila iz javno dostopne 
baze podatkov Poslovnega registra Slovenije, poslala poštno pošiljko z 
dostopno kodo do svojih spletnih strani. Na teh straneh naj bi se 
nahajali "vsi davèni zakoni v Republiki Sloveniji na enem mestu". 
Pošiljki je bil priložen še raèun za letno kodo za dostop do spletnih 
strani družbe ter stroške poštnine in odpreme, kar je skupaj znašalo 
9,67 EUR. Po preverjanju dostopne kode smo še ugotovili, da je na 
spletni strani družbe izdelan seznam pravnih predpisov s podroèja 
davkov, s klikom na posamezni predpis pa je bil uporabnik 
preusmerjen na spletno stran Ministrstva za finance, kjer so se nahajala 
zakonska besedila teh davènih predpisov, vkljuèno z njihovimi 
neuradnimi preèišèenimi besedili in komentarji ministrstva k 
posameznim vprašanjem. Nadalje smo še ugotovili, da je družba 
Karizma plus d.o.o. v skladu z vsebino poslanega obvestila vsem 
podjetjem in podjetnikom, ki niso želeli obdržati kode in so zahtevali 
vraèilo denarja, ki so ga plaèali za prejeto pošiljko, vrnila.

Na podlagi ugotovitev inšpekcijskega pregleda smo ocenili, da gre 
pri takšnem ravnanju družbe za dejanje nelojalne konkurence po 
doloèilih drugega odstavka 13. èlena 

, saj je družba pisma s kodo pošiljala (v pisemski ovojnici 
modre barve z napisom "davèni zakoni v Republiki Sloveniji", ki 
daje videz uradne pošiljke državnega organa), ne da bi ga podjetja 
ali podjetniki naroèili. Prav tako je družba za dostop do spletnih 
strani, ki so sicer brezplaène in prosto dostopne širši javnosti, 
zaraèunavala strošek letne uporabe kode za dostop. Zaradi storjenega 
p r e k r š k a  d e j a n j a  n e l o j a l n e  k o n k u r e n c e  s m o
družbi in odgovorni osebi izdali plaèilni nalog z globo po doloèilih 
ZVK, ki pa še ni postal pravnomoèen.

Podjetje Karizma plus d.o.o. je po našem ukrepanju z opisano 
prakso prenehalo. Podjetje z imenom Karizma plus d.o.o. danes ne 
obstaja veè, prav tako ne deluje spletna stran družbe, na katerih so 
objavljali seznam davènih predpisov. Na Tržnem inšpektoratu RS 
nam ni znano, da bi v zadnjem èasu podjetje Karizma plus d.o.o.
ali katero drugo podjetje poslovalo na opisan naèin.

Potrošnike, podjetnike in podjetja kljub temu opozarjamo naj bodo v 
takih primerih previdni in ne plaèujejo pošte z odkupnino, za katero
niso preprièani, da so jo naroèili.

Vir: www.ti.gov.si

Zakona o varstvu konkurence 
(ZVK)

DRUŠTVO IN GOSTINSKA DEJAVNOST

Kakšne pogoje mora izpolnjevati naše društvo za opravljanje gostinske
dejavnosti v brunarici na smuèišèu?

Odgovor:
Opravljanje gostinske dejavnosti je doloèeno v Zakonu o gostinstvu 
(ZGos), ki v 2. èlenu doloèa, da lahko gostinsko dejavnost opravljajo 
pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani 
za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko 
dejavnost doloèeno v svojem temeljnem aktu in èe izpolnjujejo z
zakonom doloèene pogoje.

Gostinec mora za opravljanje gostinske dejavnosti, poleg ustrezne 
registracije (vpis gostinske dejavnosti v temeljni akt društva), 
izpolnjevati tudi minimalne pogoje, ki so doloèeni v Pravilniku o 
minimalnih tehniènih pogojih in minimalnem obsegu storitev za 
opravljanje gostinske dejavnosti. Za opravljanje gostinske dejavnosti v 
brunarici na smuèišèu morate izpolnjevati 29. èlen pravilnika, èe se bo 
gostinska dejavnost opravljala v skladu s 6. èlenom ZGos. Èe boste 
opravljali gostinsko dejavnost v skladu z 11. èlenom ZGos v vrsti 
obrata "okrepèevalnica", morate izpolnjevati pogoje iz 50. èlena 
pravilnika. Èe pa boste opravljali gostinsko dejavnost v vrsti obrata 
"bar", morate izpolnjevati pogoje iz 51. èlena pravilnika.
Gostinec mora oznaèiti cene gostinskih storitev v skladu s 13. èlenom 
ZGos in za opravljene gostinske storitve gostom izstaviti raèun. 
Gostinec mora doloèiti in prijaviti obratovalni èas gostinskega obrata v 
skladu s Pravilnikom o merilih za doloèitev obratovalnega èasa 
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost.

Vir: www.ti.gov.si

Èe boste v brunarici gostom predvajali 
glasbo, ste dolžni urediti avtorske pravice 
s kolektivnimi organizacijami: Združenje 
SAZAS, Zavod IPF in ZAMP, kot to 
doloèa 1. toèka 147. èlena Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

DAN ODPRTIH VRAT INSTITUTA “JOŽEF 
STEFAN”

Na Institutu “Jožef Stefan” vsako leto organiziramo tradicionalne 
Štefanove dneve, ki obièajno potekajo konec marca, saj 24. marca 
praznujemo obletnico rojstva velikega slovenskega znanstvenika, 
Jožefa Stefana. Za zakljuèek Štefanovih dni bomo v soboto, 23. 3. 
2013, kot vsako leto, organizirali dan odprtih vrat Instituta “Jožef
Stefan”, ki bo potekal od 9. do 14. ure. 

Zaradi velikega zanimanja za obisk smo dan odprtih vrat razširili na 
teden odprtih vrat. Po predhodni najavi bo tako obisk možen tudi od 18. 
3. - 22. 3. 2013. V ta namen smo pripravili Programe obiskov tako za 
laboratorije na Jamovi kot tudi za Reaktorski center, kjer oglede
omogoèa in organizira Informacijski center za jedrsko tehnologijo 
(ICJT).

Veè podrobnosti si lahko preberete na 
Elektronski naslov: .

www.ijs.si/ijsw/DOV .
IJSobiski@ijs.si

Vsi enkratni obiski Instituta so organizirani 
zastonj, saj želimo vzpostaviti pristen stik 
gospodarstva z znanostjo. Skladno z vašimi 
željami vas bomo povezali z raziskovalci
Institita, ki bi vam lahko pomagali pri 
nadaljnem razvojnem delu vašega podjetja.
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ZAKONODAJA

EMBALAŽA, KI VSEBUJE NEVARNE SNOVI

Ravnanje z odpadno embalažo, ki je vsebovala nevarne snovi, 
opredeljujeta Uredba o odpadkih in Uredba o ravnanju z embalažo. 
Družba Slopak je v skladu z obstojeèo zakonodajo vzpostavila sistem
Ravnanja z embalažo, ki je vsebovala nevarne snovi. 

1. s pravilno izpraznjeno embalažo nevarnih snovi ravnamo 
enako kot z embalažo nenevarnih snovi, razen z odpadno 
embalažo snovi, navedenih v toèki d; 

2. embalaža, ki je vsebovala snovi, oznaèene s F, F+, C, X , n

X , O in N, in ni pravilno izpraznjena, bo sprejeta v sistem i,

ravnanja z odpadno embalažo, vendar mora biti 
odstranjena kot nevaren odpadek (preko zbiralcev in 
odstranjevalcev nevarnih odpadkov), stroške pa nosi 
konèni uporabnik (podjetje), ki ni ustrezno izpraznil 
embalaže; 

3. odpadna embalaža, ki vsebuje veè embalirane snovi, kot je 
njena lastna teža, se obravnava kot odpadek po 
klasifikacijski številki embalirane snovi (odpadka) in je ni 
mogoèe oddati v sistem ravnanja z odpadno embalažo; 

4. embalaža, ki je vsebovala snovi, oznaèene s T ,T+ in E na 
podlagi predpisov o kemikalijah in za katero je bil izvršen 
prenos obveznosti, se ne usmerja v predelavo in reciklažo, 
temveè mora biti zbrana z namenom odstranitve, zato jo je 
dovoljeno oddati samo po loèenem dogovoru z družbo 
Slopak; 

5. odpadne embalaže snovi, za katere ne veljajo doloèbe 
pravilnika o ravnanju z odpadki (radioaktivne, kužne, 
bojna sredstva ...), ni mogoèe oddati v sistem ravnanja z 
embalažo in odpadno embalažo. 

Vir: Verlag Dashöfer

Kakšna je pravilna priprava odpadne 
embalaže, ki je vsebovala nevarne snovi, za
 oddajo v sistem družbe za ravnanje z 
nevarno embalažo?

IZDAJANJE RAÈUNOV

Novo leto je na podroèju DDV prineslo mnogo sprememb, med drugim 
tudi v zvezo s poenostavljenimi raèuni. Do 1. 1. 2013 je davèni 
zavezanec raèun s poenostavljeno vsebino lahko izdal le konènemu 
potrošniku, po novem pa takšen raèun za dobavo blaga ali storitev 
oziroma za prejeto predplaèilo lahko izstavi tudi davènemu zavezancu 
ali pravni osebi, ki ni davèni zavezanec (osebi javnega prava), vendar le 
pod pogojem, da znesek na raèunu, brez DDV, ni višji od 100 EUR.

Poenostavljeni raèun mora vsebovati vsaj naslednje elemente:
· datum izdaje raèuna, 
· zaporedno številko, ki omogoèa identifikacijo raèuna, 
· ime in naslov davènega zavezanca in identifikacijsko 

številko za DDV, pod katero je opravil dobavo blaga ali 
storitev, 

· kolièino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in 
vrsto opravljenih storitev, 

· znesek DDV, ki se plaèa, ali informacije, ki so potrebne za 
njegov izraèun, 

· jasno in nedvoumno navedbo o prvotnem raèunu in 
konkretnih podrobnosti, ki so spremenjene, èe gre za 
dokument oziroma sporoèilo, ki spreminja prvoten raèun 
(na primer dobropis), 

· navedbo »obrnjena davèna obveznost«, èe gre za 
transakcijo po 76.a èlenu ZDDV-1, 

· loèeno navajanje zneskov DDV po davènih stopnjah, èe 
gre za dobavo blaga ali storitev po razliènih davènih 
stopnjah, 

· navedbo veljavne doloèbe Direktive Sveta 2006/112/ES ali 
ustrezni èlen ZDDV-1 oziroma drugo sklicevanje, ki kaže 
na to, da je dobava blaga ali storitev oprošèena DDV, èe 
gre za dobavo blaga oziroma storitev, za katero je 
predpisana oprostitev plaèila DDV. 

Èe lahko kupec blaga ali naroènik storitve v tem primeru uveljavi 
pravico do odbitka DDV, so obvezni podatki na izdanem 
poenostavljenem raèunu tudi ime in naslov kupca blaga oziroma 
naroènika storitve. Prav tako lahko prejemnik blaga oziroma storitev, 
ki ni zavezanec za DDV, zahteva, da mu davèni zavezanec izda raèun v 
skladu z 82. èlenom ZDDV-1 (torej raèun z vsemi obveznimi 
elementi), èe prejemnik potrebuje tak raèun zaradi uveljavljanja
ugodnosti v skladu s tem zakonom. 

Davèni zavezanec pa poenostavljenega raèuna ne sme izdati za 
oprošèene dobave blaga znotraj Unije ali za transakcije, ki so predmet
obrnjene davène obveznosti v drugih državah èlanicah.

Vir: Raèunovodski in davèni nasvet

STROŠKI VLAGANJ V POSLOVNI PROSTOR

Ali so že kakšne spremembe v zvezi z davènim mnenjem iz januarja 
2012, ko si zasebniki naj ne bi mogli veè upoštevati obratovalnih
stroškov preko sprejetih sklepov?

Strokovnjakinja je odgovorila tako:
V zvezi z vašim vprašanjem predvidevam, da se sklicujete na Pojasnilo 
DURS, št. 4212-4452/2011 z dne 12. 1. 2012, ki se nanaša na vprašanje, 
ali se stroški vlaganj samostojnega podjetnika v poslovni prostor, ki je 
v lasti podjetnika kot fiziène osebe, štejejo za davèno priznane 
odhodke, èe podjetnik poslovnega prostora ne izkazuje v poslovnih 
knjigah, ga pa uporablja za opravljanje dejavnosti. V navedenem 
pojasnilu DURS zavzame stališèe, da v kolikor samostojni podjetnik 
poslovnega prostora, ki ga ima v lasti kot fizièna oseba in ga uporablja 
za opravljanje dejavnosti, ne izkazuje v poslovnih knjigah, se stroški 
vlaganj v poslovni prostor štejejo za davèno nepriznane odhodke. 
Davèna obravnava stroškov je v zvezi s sredstvi, ki se uporabljajo za 
privatne namene, drugaèna od obravnave stroškov v zvezi s sredstvi, ki 
se uporabljajo za poslovne namene. Po doloèbah 50. èlena ZDoh-2 je 
podjetnik dolžan striktno loèevati med poslovno in privatno sfero, kar 
zahteva tudi loèevanje uporabe sredstev (kapitala) v poslovne namene 
od uporabe sredstev (kapitala) za privatne namene. Èe torej podjetnik 
poslovnega prostora, ki ga ima v lasti in ga uporablja za opravljanje 
dejavnosti, ne prenese iz svojega gospodinjstva v podjetje stroški 
vlaganj v poslovni prostor ne predstavljajo vlaganj v podjetje
podjetnika, temveè predstavljajo financiranje njegovega 
gospodinjstva. Stroški, ki se nanašajo na financiranje podjetnikovega 
gospodinjstva pa so stroški, ki imajo znaèaj privatnosti (zasebnosti), 
zato se davèno ne priznajo kot odhodki. V nadaljevanju pa DURS 
posledièno navaja, da se za davèno nepriznane odhodke štejejo tudi vsi 
ostali stroški, ki se nanašajo na poslovni prostor (tj. stroški elektriène 
energije, ogrevanja, telefona, beljenja), saj gre za stroške, ki nastajajo 
pri uporabi sredstva, ki je v privatni (zasebni) sferi podjetnika. Tudi v 
tem primeru gre namreè za stroške, ki imajo znaèaj privatnosti. Ob 
upoštevanju navedenega in pregledu kasneje objavljenih pojasnil 
DURS menim, da se zgoraj navedeno stališèe DURS v zvezi z
Obravnavano tematiko ni spreminjalo.

Vir: DDV v poslovni praksi
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PRAVNA  PISARNA

PREDNOSTI IN SLABOSTI KOMANDITNE 
DRUŽBE

Prednosti komanditne družbe so:
· ni predpisanega minimalnega osnovnega kapitala,
· komanditist lahko vplaèa svoj osnovni vložek tudi v 

storitvah,
· omogoèa oblikovanje družbe, v katero nekateri družbeniki 

prispevajo samo kapital (komanditist) in nekateri samo 
delo (komplementar).

Slabosti komanditne družbe so:
· komplementar odgovarja za obveznosti družbe z vsem 

svojim premoženjem,
· možno je nasprotje interesov med posameznimi vrstami 

družbenikov,
· bolj tvegana oblika pravnoorganizacijske oblike od 

kapitalske družbe (d. o. O.)

Vir: Moj spletni priroènik 8/13

KAKO SE BOMO UPOKOJEVALI? 

Za moške se upokojitveni pogoji iz 58 let starosti in 40 let pokojninske 
dobe, kot so veljali do konca prejšnjega leta, dvigujejo na 60 let starosti 
in 40 let pokojninske dobe brez dokupa, na dokaj sprejemljiv naèin. 
Zahtevani pogoj 40 let pokojninske dobe je torej enak prejšnji ureditvi, 
upokojitvena starost pa se dviguje po 4 mesece na leto, tako da bo
zahtevanih 60 let obveljalo šele v letu 2018.

Za ženske pa je zaostrovanje upokojitvenih pogojev iz lani zahtevanih 
57 let in 4 mesecev starosti ter 37 let in 9 mesecev pokojninske dobe na 
58 let ter 38 let pokojninske dobe, kot velja letos, malo hujše, in sicer za 
8 mesecev pri starostnem pogoju in 7 mesecev pri pogoju pokojninske 
dobe. V naslednjih letih bo zaostrovanje znosnejše, in sicer po 4 mesece 
na leto tako pri zahtevani starosti kot tudi pri pokojninski dobi. Po 
preteku prehodnega obdobja, ki se bo konèalo leta 2019, bo torej tudi za 
ženske veljalo 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Pogoji za upokojitev s starostjo 60 let in 40 let pokojninske dobe
Brez dokupa:

leto moški ženske 

starost pokojninska doba starost pokojninska doba 
 leta meseci leta meseci leta meseci leta meseci 

2013 58 4 (+4) 40 0 58 0 (+8) 38 4 (+7) 

2014 58 8 (+8) 40 0 58 4 38 8 
2015 59 0 40 0 58 8 39 0 
2016 59 4 40 0 59 0 39 4 

2017 59 8 40 0 59 4 39 8 
2018 60 0 40 0 60 8 40 0 

2019 60 0 40 0 60 0 40 0 

 

Takšno starostno mejo je moè znižati na raèun otrok, dela pred 18.
letom ter služenja obveznega vojaškega roka.

Upokojitveno starost na raèun otrok se znižuje:
 za 1 otroka ?  6 mesecev
 za 2 otroka ?  16 mesecev (6 + 10)
 za 3 otroke ?  26 mesecev (6 + 10 + 10)
 za 4 otroke ?  36 mesecev (6 + 10 + 10 + 10 )
 za 5 ali veè otrok ?  48 mesecev (6 + 10 + 10 + 10 + 12)

Tovrstno znižanje je možno od starosti 60 let, in sicer najveè do 57. leta 
oz. v prehodnem obdobju do 56. leta za ženske oz. do 58. leta za moške. 
Znižanje je možno tudi od starosti 65 let in to najveè do 61 let, toda le 
pod pogojem, èe ima zavarovanec 38 let pokojninske dobe brez 
dokupa. Do znižanja je primarno upravièena ženska, razen èe je 
pravico do denarnega nadomestila iz naslova starševstva užival moški. 
To je torej kar precejšnja sprememba glede na prejšnji zakon ZPIZ-1, 
po katerem je bilo tovrstno zniževanje upokojitvene starosti v celoti
prepušèeno dogovoru staršev.

Na raèun dela pred 18. letom se upokojitvena starost lahko zniža tako 
za ženske kot tudi za moške, kar predstavlja novost novega zakona, 
toda le od starosti 60 let oz. od starosti, ki velja v prehodnem obdobju. 
Ob dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe brez dokupa se upokojitvena 
starost lahko zniža do 58. leta za moške oz. do 57 leta za ženske oz. v 
prehodnem obdobju tudi ob nižji pokojninski dobi kot velja za
posamezno leto pri ženskah celo do 56 let. Upokojitveno starost na 
raèun služenja vojaškega roka lahko znižujejo le moški, in sicer za 2/3 
dejanskega služenja, znižuje se le od 60 leta, in torej ne že v prehodnem 
obdobju, vendar najveè do 58. leta. Èe je zavarovanec dopolnil 38 let 
pokojninske dobe brez dokupa, se mu starostna meja lahko zniža tudi
od 65. leta, toda najveè do 63. leta.

Vir: Verlag Dashöfer

PRENEHANJE DELOVANJA D.O.O.

Kadar po skrajšanem postopku preneha družba z omejeno 
odgovornostjo, se v skladu z doloèbami 522. èlena Zakona o 
gospodarskih družbah, smiselno uporabljajo doloèbe o delniški družbi. 
Družba tako lahko preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije, èe 
vsi družbeniki predlagajo registrskemu organu izbris družbe iz registra 
brez likvidacije in predlogu priložijo sklep o prenehanju po skrajšanem 
postopku ter notarsko overjeno izjavo vseh družbenikov, da so 
poplaèane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci 
in da prevzemajo obveznost plaèila morebitnih preostalih obveznosti 
družbe. Za omenjene obveznosti so družbeniki solidarno odgovorni z
vsem svojim premoženjem.

Morebitni upniki torej svoje terjatve do družbe lahko uveljavljajo 
neposredno od družbenikov, ki so podali tako izjavo. Zakon 
opredeljuje tudi rok, v katerem upniki te terjatve še lahko uveljavljajo. 
Ta je omejen na eno leto po objavi izbrisa družbe iz registra.

Vir: Moj spletni priroènik 7/2013

SPREMEMBE PRI NORMIRANCIH IN OBJAVA 
DOLŽNIKOV

Novosti prinašajo objavo davènih dolžnikov, poenostavljen naèin 
izpolnjevanja davènih obveznosti za normirance, hitrejšo mednarodno 
izmenjavo informacij z namenom prepreèevanja davènih goljufij ter 
uskladitev procesnih doloèil s spremembami podroène zakonodaje s 
podroèja dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb.

Državni zbor je potrdil predlagane spremembe doloèil Zakona o 
davènem postopku (UL RS, št. 94/2012), katerih cilji so predvsem 
prenos zakonodaje Evropske skupnosti, preglednost in poenostavitev 
izpolnjevanja davènih obveznosti. S tem se zmanjšuje administrativno 
breme zavezancev za davek ter poveèuje davèna kultura, saj so zaradi 
bolj preprostih postopkov zavezanci bolj nagnjeni k prostovoljnemu
izpolnjevanju davènih obveznosti. Razlog za spremembe zakonskih 
doloèil gre na eni strani iskati v potrebah po uskladitvi nekaterih 
rešitev, ki se na podlagi spoznanj izvajanj dosedanjega sistema niso 
izkazale za pragmatiène, na drugi strani pa tudi v novih rešitvah 
podroène zakonodaje (dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb).

OBJAVA DOLŽNIKOV

V zadnjih nekaj letih je pri šlo do spremenjenih javnofinanènih in 
gospodarskih razmer, ki lahko neplaènikom javnih dajatev omogoèijo 
nepoštene konkurenène prednosti v primerjavi z zavezanci, ki redno 
izpolnjujejo svoje davène obveznosti. Zakonodajalec je presodil, da je 
javni interes za varovanje pravic plaènikov javnih dajatev moènejši od 
naèela tajnosti davènih podatkov, zato se bo z letom 2013 zaèela javno
objavljati evidenca dolžnikov.

Nadaljevanje na strani 9.
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DAVKI

OPROSTITEV PLAÈILA PRISPEVKOV PO 
PRVEM VPISU SAMOZAPOSLENE OSEBE V 
PREDPISAN REGISTER

Skladno z doloèbo štirinajstega odstavka 145. èlena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS; 
št. 96/2012) so zavarovanci iz 15. èlena tega zakona oprošèeni plaèila 
prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca, in sicer:

· v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni 
register ali v drug register oziroma evidenco, v višini 50 % 
zneska prispevka, obraèunanega od osnove iz drugega 
odstavka tega èlena,

· v naslednjih 12 mesecih so te osebe oprošèene prispevka 
zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 % zneska 
prispevka, obraèunanega od osnove iz drugega odstavka 
tega èlena.

Po drugem odstavku 430. èlena ZPIZ-2 se doloèba štirinajstega 
odstavka 145. èlena tega zakona zaène uporabljati 1. 7. 2013. 
Oprostitev po navedeni doloèbi se prizna zavezancem, ki so prvi vpis v 
predpisan register izvedli po datumu uveljavitve te doloèbe, torej po 1. 
7. 2013, oprostitev pa se jim prizna za dobo dveh let od prvega vpisa
naprej. 

Oprostitev plaèila prispevkov po doloèbi štirinajstega odstavka 145. 
èlena ZPIZ-2 zavezanec lahko uveljavlja le v obdobju prvih dveh let po 
prvem vpisu v register. Navedena olajšava se uveljavlja samo takrat, ko 
je zavezanec zavarovan na podlagi 15. èlena ZPIZ-2. Iz navedenega 
izhaja, da zavezanec, ki neposredno po prvem vpisu v predpisan 
register ne pridobi lastnosti zavarovanca po 15. èlenu ZPIZ-2, ker je za 
polni delovni èas zavarovan po drugi prednostni pravni podlagi, nato 
pa se pred potekom obdobja dveh let od prvega vpisa zavaruje po 15. 
èlenu ZPIZ-2, lahko uveljavlja olajšavo le v preostanku dveletnega
obdobja od prvega vpisa.

Navedena oprostitev plaèila prispevkov se prizna le tistim 
zavezancem, ki se prviè vpišejo v register, kar pomeni, da ti zavezanci v 
primeru prenehanja opravljanja dejavnosti z izbrisom iz registra, ki 
nato še pred potekom obdobja dveh let od prvega vpisa spet registrirajo
dejavnost, niso veè oprošèeni plaèila prispevkov. Pogoj prvega vpisa 
po doloèbi štirinajstega odstavka 145. èlena ZPIZ-2 izpolnjuje le 
zavezanec, ki predhodno nikoli ni opravljal samostojne dejavnosti na 
podlagi vpisa v kateri koli register samostojnih dejavnosti. To 
primeroma pomeni, da se za prvi vpis po tej doloèbi ne šteje 
zavezanèev prvi vpis v Poslovni register Slovenije, èe je le-ta 
predhodno že opravljal samostojno dejavnost na podlagi vpisa v razvid
zasebnih športnih delavcev.

Vir: www.durs.gov.si

Nadaljevanje s strani 8.

DURS in CURS bosta periodièno na svojih spletnih straneh objavljala 
poimenski seznam vseh davènih zavezanec, katerih davèni dolg 
presega 5.000 evrov, vendar le v primeru, èe bo zavezanec dolgoval 
javne dajatve v tej višini vsaj 90 dni. Na ta naèin naj se na seznamu ne bi 
pojavljali zavezanci, ki le redko zamudijo s plaèilom obveznosti, 
zakonodajalec pa zagotavlja, da je s tem odpravljena tudi nevarnost 
stigmatiziranja davènih zavezancev zaradi manjših kršitev 
zakonodaje. V primeru odloga, odpisa ali delnega odpisa davènega 
dolga se zavezanci ne bodo obravnavali kot dolžniki in se ne bodo
pojavljali na seznamu.

NORMIRANI ODHODKI

Ena izmed bistvenih sprememb, ki stopijo v veljavo z letom 2013, je 
možnost ugotavljanja davène osnove z upoštevanjem normiranih 
odhodkov za pravne osebe ter prehod na cedularno obdavèitev 
dohodkov iz dejavnosti po proporcionalni stopnji 20 odstotkov, èe se 
davèna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov.
Do sedaj je moral normiranec pred zaèetkom davènega leta podati 
zahtevo za vstop v sistem normiranih odhodkov, po novem pa bo 
dolžan takšno izbiro le priglasiti, in sicer bo to lahko storil kar v okviru 
obraèuna akontacije dohodnine davka od dohodkov iz dejavnosti. 
Poleg tega zavezancu ne bo veè potrebno vsako leto znova priglasiti 
takšnega naèina ugotavljanja davène osnove, saj je uveden sistem 
samodejnega podaljševanja, tako da je zavezanec dolžan obvestiti
davèni organ le o izstopu iz sistema.

Spremeni se tudi naèin obraèunavanja in plaèevanja akontacij davka, 
saj bodo na podlagi sprejetih novosti zavezanci davèno obveznost 
izraèunavali sami v davènem obraèunu (enako kot velja za zavezance, 
ki ugotavljajo davèno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in 
odhodkov) in ne veè z odloèbo davènega organa, ki je izdana na podlagi 
napovedi, oziroma ne veè izplaèevalci dohodka v obraèunu davènega 
odtegljaja. To v praksi pomeni, da njihovi poslovni partnerji ne bodo 
veè dolžni plaèevati davènega odtegljaja od posameznih plaèil.

Vir: Moj spletni priroènik 7/2013

DOHODNINA- VZDRŽEVANI DRUŽINSKI ÈLAN

Zavezanka vprašuje, èe lahko otroka, ki ima status študenta, uveljavlja 
kot vzdrževanega družinskega èlana, ker je s sošolci ustanovil podjetje
in je v njem solastnik. 

V nadaljevanju pojasnjujemo: 
Otroka, ki ima status študenta in je solastnik podjetja se lahko 
uveljavlja kot vzdrževanega družinskega èlana, saj samo lastništvo 
podjetja ne pomeni opravljanja dejavnosti. Seveda pa morajo biti 
izpolnjeni tudi ostali pogoji po tretjem odstavku 115. èlena Zakona o 
dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št, 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12,
40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12).*
* Za vzdrževanega družinskega èlana zavezanca se šteje tudi otrok 
do 26. leta starosti, èe: 

- neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na 
srednji, višji ali visoki stopnji, 
- ni zaposlen, 
- ne opravlja dejavnosti, in 
- nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine 
posebne olajšave za vzdrževanega družinskega èlana, doloèene v 3.
Toèki prvega odstavka 114. èlena tega zakona. 

Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem 
zakonu, razen družinske pokojnine, dohodka za opravljeno zaèasno ali 
obèasno delo na podlagi napotnice pooblašèene organizacije ali 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost 
posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s podroèja 
zaposlovanja, štipendije in dohodki otroka, oprošèeni plaèila
Dohodnine po 22. in 29. èlenu tega zakona. 

Za vzdrževanega družinskega èlana se 
šteje tudi otrok, ki izpolnjuje pogoje iz 
prejšnjega stavka in je starejši od 26 
let, èe se vpiše na študij do 26. leta 
starosti, in sicer najveè za dobo šestih 
let od dneva vpisa na dodiplomski 
študij in najveè za dobo štirih let od 
dneva vpisa na Podiplomski študij. 

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

MEDNARODNI NATEÈAJ»POGANJAJMO
ZNANJE«

Mednarodni in v svetu priznani koncern Kolektor iz Idrije v sklopu 
praznovanja svoje 50-letnice delovanja kot »generator idej in 
inovacij«, poleg izdaje knjige Iz malega v veliki svet, prviè objavlja 
mednarodni nagradni nateèaj »Poganjajmo znanje«. Osnovni 
namen je spodbujanje raziskovalnega dela študentov ter nagrajevanje 
zakljuènih nalog, tj. inovativnih rešitev s treh tematskih sklopov: 
mobilnost prihodnosti, samozadostnih stavb prihodnosti ter energetske
oskrbe prihodnosti.

Nateèaj »Poganjajmo znanje« je prvi Kolektorjev mednarodni 
nagradni nateèaj, h kateremu lahko, s svojimi strokovnimi zakljuènimi 
nalogami, pristopijo diplomanti fakultet z opravljenimi obveznostmi 
za pridobitev 7. stopnje izobrazbe, in sicer primarno v državah BIH, 
Nemèiji, Republiki Koreji in Sloveniji, torej na tržišèih, kjer že veè let 
uspešno delujejo številne Kolektorjeve družbe. Kljub temu, da je 
nateèaj primarno namenjen diplomantom omenjenih tržišè in fakultet, 
pa lahko k nateèaju pristopijo vsi diplomanti in študenti, ki
izpolnjujejo nateèajne pogoje. Diplomanti in študenti univerz 
lahko prek spletne strani nateèaja do vkljuèno 13. 5. 2013 prijavijo 
svoje zakljuène naloge (oziroma potrjeno temo zakljuène naloge).

Veè o nateèaju najdete na spletni strani: 
.

Oddane naloge bo pregledala in ocenila 
mednarodna strokovna komisija, ki bo 
nagradila skupno tri najboljše prijave; v 
vsaki od razpisanih tematskih sklopov po
Eno. 

www.poganjajmoznanje.com

PROGRAM  AKTIVNOSTI-DOGODKOV NA EKO 
TOÈKI V LETU 2013 

Kaj je EKO TOÈKA ?
Eko toèka je  zunanji prostor,  cca 500 m2 travnate površine, obdane z 
drevesi,  tik ob kolesarski in pešpoti  Parenzana. Nahaja se v Dekanih 
pri Kopru (nasproti tovarne Lama), opremljena je z informacijsko 
pisarno (bivalni kontejner), lesenimi mizami in klopmi (za cca 50
obiskovalcev),  lesenim kioskom ter sanitarijami.
Eko toèka je namenjena ljubiteljem zdravega in razgibanega življenja, 
vsem, ki se radi družijo, spoznavajo lokalno kulinariko,  in  obširno  
kulturno in naravno dedišèino našega obmoèja.  Primerna je tudi kot 
poèivališèe za kolesarje in pohodnike. V letu 2013 bo, od marca do 
oktobra , odprt  promocijsko/prodajni kiosk, kjer bodo  na voljo izdelki 
domaèe in umetne obrti èlanov in prijateljev društva Zdrav podjetnik , 
brezalkoholni napitki in manjši prigrizki.  V sobotah bo obèasno 
organizirana  »eko tržnica« - pridelki lokalnih pridelovalcev sadja in
zelenjave.

Organizirani dogodki v letu 2013:
V program prireditev za leto 2013 smo vkljuèili naslednje javne
Prireditve:
24. marec 2013          POMLADNI DAN :  predstavitev pomladne 
zelenjave  (šparglji, regrat, por…), predavanje s predstavnikom KSS 
Koper, pogovor s  pridelovalci,  kuharska delavnica
25. maj 2013:             KOLESARSKI DAN OB PARENZANI:  zbor 
kolesarjev  regije in širše, okrogla miza na temo: Kolesar v cestnem 
prometu, predstavitev kolesarskih poti po obalnem zaledju, skupna 
vožnja, predstavitev kolesarske opreme, svetovanje. V 
dopoldanskem èasu brezplaène meritve krvnih vrednosti za kolesarje 
in pogovor z zdravnikom medicine dela in športa.
23. junij 2013 :          KRESNA NOÈ: kulturni dogodek- 
predstavitev starih obièajev, predavanje o zelišèih, priprava zelišènih 
šopkov,  kulturni  program, kres, peka krompirja v žerjavici.

Redne aktivnosti v letu 2013:
Glede na to, da se Eko toèka nahaja na odprti površini, so   aktivnosti 
odvisne pretežno od vremena, zato  je  možno, da  v primeru 
neugodnega vremena doloèena aktivnost/dogodek odpade.  Ob vhodu 
na Eko toèko je zato postavljena informacijska tabla, kjer  so 
objavljana obvestila v slovenskem in italijanskem jeziku. Napovednik 
dogodkov je objavljen tudi na spletnem portalu Društva Zdrav
podjetnik:  in  javnem portalu:

.

Kot redne aktivnosti je razumeti obisk Eko toèke ob koncu tedna: 
petek-nedelja,  ko bo odprta informacijska pisarna in prodajni kiosk.  
Tako bo vsako drugo soboto  v mesecu  organizirana rekreacija za 
najmlajše (uèenje plezanja, pripravljanje kresa, življenje v naravi…) , 
vsako tretjo nedeljo pa »nedeljski pohod po zaledju«.  Pohod je 
namenjen družinskim sprehodom, ki se zakljuèijo z ekološko malico na 
Eko toèki. V nedeljah popoldan (predvidoma ob 17.00 uri) bodo 
organizirane družabne igre. Vsak udeleženec prispeva minimalni
znesek,  podelimo praktiène nagrade manjših vrednosti.

Drugo :
Poleg rednih in javnih dogodkov , opisanih v programu dela, bo na eko 
toèki obèasno organizirana »eko tržnica«,  rekreacijske in 
izobraževalne delavnice,  teèaji zelišèarstva... Za dodatne informacije:
sekretarka  ali predsednica društva: tel. 041 836 011, e.pošta:  

.

www.zdrav-podjetnik.net
www.oglasiprimorske.si

zdravp@gmail.com

Te bodo denarno nagrajene (1.000 eur neto, oziroma zmagovalna 1.500 
eur neto). Prav tako bodo prijavitelji prejeli tudi priznanja za 
sodelovanje in dosežek, ki služi kot referenca pri nadaljnjem iskanju 
zaposlitve, Kolektor pa bo kril tudi stroške obiska Slovenije, kjer bo
meseca decembra 2013 uradna podelitev nagrad.

Vir: Moj spletni priroènik 7/2013

25. avgust 2013:       FIGOV DAN:    priprava figove marmelade- 
delavnica za otroke z Emilijo Pavliè, predavanje o  ekonomskem in 
zdravilnem  pomenu fige, prodaja  pridelkov na stojnicah.
16. – 21. September 2013:   TEDEN MOBILNOSTI : dva do tri 
dogodki  na temo: sreèanje nevladnih organizacij z podroèja 
zdravstva,  zelišèarstvo kot pomemben faktov v zdravstveni 
preventivi, kaj moramo vedeti  pri ekološkem vrtnarjenju… 
kreativna delavnica za otroke: moja zdrava malica.
13. oktober 2013:    POZDRAV JESENI – kuharska delavnica: 
priprava zelišènih èajev, kutinove marmelade, … kulturni program.
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INFORMACIJE

NOVI RAZPIS TSSTARUP

Podjetniški pospeševalnik Telekoma Slovenije TSstartup z novim 
razpisom ponovno vabi k sodelovanju mlada podjetja in razvijalce, ki 
si želijo priložnosti za uspešen nastop na trgu z lastno idejo ali rešitvijo. 
Vsi, ki želijo sodelovati v projektu TSstartup, se lahko prijavijo 
najkasneje do 8. 3. 2013 prek spletnega mesta: , kjer 
so objavljeni tudi pogoji sodelovanja. Prijavijo se lahko podjetja, ekipe 
in posamezniki, ki se ukvarjajo z razvojem spletnih, mobilnih in 
telekomunikacijskih storitev, tokrat prviè tudi razvijalci iz tujine. 

Razpisna komisija bo med prispelimi prijavami izbrala projekte z 
najveèjim potencialom, izbrane ekipe pa bodo s svojim delom v okviru
podjetniškega pospeševalnika prièele 18. 3. 2013.

TSstartup, podjetniški pospeševalnik Telekoma Slovenije, je prvi 
program v Sloveniji, ki udeležencem nudi vse potrebno za intenziven 
razvoj in pripravo poslovanja na podroèju telekomunikacij. Telekom 
Slovenije jim v ta namen štiri mesece nudi poslovne prostore v 
Ljubljani, telekomunikacijske storitve, mentorstvo, strokovno pomoè 
ter specializirana izobraževanja na podroèjih tehnike, programiranja, 
poslovanja in podjetništva. S projektom TSstartup želi Telekom 
Slovenije ustvariti spodbudno okolje za tehnološko in poslovno 
inovativnost, z možnostjo uporabe obstojeèe infrastrukture družbe, 
kjer izmenjava mnenj, znanja in izkušenj prinaša vidne rezultate na
trgu. Izbrani razvijalci drugega kroga razpisa TSstartup se bodo prav 
tako potegovali za nagrade denarnega sklada v višini 30.000 evrov.

Dodatne informacije in prijave: Veè informacij o podjetniškem 
pospeševalniku TSstartup in pogojih sodelovanja ter prijavnica so na
voljo na spletnem naslovu: .

Vir: Moj spletni priroènik 8/13

www.tsstartup.si

www.tsstartup.si

SEZNAM SKUPINSKIH PREDSTAVITEV 
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Sejemski nastopi podjetij v tujini predstavljajo eno od osnovnih orodij 
promocije podjetij in njihovih izdelkov/storitev v tujini. Ker so stroški 
nastopa podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, predvsem za mala in 
srednje velika podjetja, relativno visoki, SPIRIT Slovenija z 
organizacijo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva in 
sofinanciranjem zakupa neopremljenega razstavnega prostora 
slovenskim podjetjem znižuje stroške predstavitve in nastopa na
tujih trgih.

V letu 2012 je SPIRIT Slovenija (tedanji JAPTI) organiziral skupinske 
predstavitve slovenskega gospodarstva na 12 sejmih v tujini, udeležilo 
se jih je 85 slovenskih podjetij. Za potrebe skupinskih predstavitev 

2smo zakupili 1.814 m  razstavnega prostora, podjetja pa so vzpostavila 
3.791 poslovnih kontaktov oziroma sklenila 273 konkretnih novih 
poslov. Zaradi dobrih rezultatov in pozitivnih odzivov slovenskih 
podjetij v preteklih letih, SPIRIT Slovenija nadaljuje z organizacijo 
skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih
sejmih v tujini tudi v letu 2013.

Na podlagi vabila podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko 
udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013 in izraženega 
interesa s strani slovenskih podjetij, smo oblikovali 

. Za vsak posamezni sejem iz seznama bomo objavili 
vabilo in prijavnico, zato vas vabimo, da spremljate objave na
spletnem portalu: .

Dodatne informacije: Veè informacij o posameznih sejmih in 
nadaljnjih postopkih: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna
Oseba: Matjaž Rovan, Tel: (01) 5309 828, e-naslov: 

.

seznam skupinskih 
predstavitev slovenskega gospodarstva na 16 mednarodnih sejmih v 
tujini v letu 2013

www.izvoznookno.si

matjaz.rovan@japti.si

RAZPIS ZA EKOINOVACIJE

Maja bo odprt razpis Eco-innovation, ki omogoèa povezavo med 
raziskovanjem in tehniènim razvojem prototipov ter komercializacijo 
teh izdelkov na trgu. Ekoinovacije so vsaka oblika inovativnih 
izdelkov, procesov, storitev ali poslovne metode, namenjena za 
doseganje ciljev trajnostnega, do okolja prijaznega razvoja z 
zmanjšanjem vpliva na okolje ali z uporabo naravnih virov, skupaj
z energijo, bolj uèinkovito in odgovorno.

Glavna podroèja, ki jih razpis obsega, so:
· recikliranje materialov,
· trajnostni gradbeni izdelki,
· sektor hrane in pijaèe,
· voda,
· zeleno poslovanje,
· upravièeni stroški.

Evropska konkurenca
Pri razpisu za ekoinovacije je pomembno jasno pokazati na izboljšave, 
ki so to tudi na evropski ravni. Predlagane rešitve morajo biti že 
tehnièno dovršene, kar pomeni zunaj faze prototipa. Projekti morajo 
biti usklajeni z razpisom ter povezani z usmeritvami in prioritetami
EU.

Partnerji so priporoèljivi
Ker se pri tem razpisu prijavljate neposredno v Bruselj, je pomembno 
dokazati evropsko dodano vrednost. Jasno je treba pojasniti, zakaj naj 
bi projekt prejel evropska sredstva v nasprotju z lokalnimi, 
nacionalnimi oziroma regionalnimi viri (strukturni skladi). Pri tem je 
pomembna tudi stopnja evropskega sodelovanja pri projektu. Pri 
razpisu partnerji niso pogoj, vendar priporoèljivi, èe želite uspešno
kandidirati.

Celoten življenjski krog izdelka
Na splošno je pri razpisu treba pri projektu prikazati celoten življenjski 
ciklus. To pomeni, da se upošteva celoten življenjski krog izdelka - od 
proizvodnje do odlaganja. Pristop mora zajemati celotno dobavno
verigo in se ne osredotoèati zgolj na eno podroèje.

Upravièeni stroški pri razpisu so:
· neposredni stroški dela (realne bruto plaèe s pripadajoèimi 

prispevki),
· oprema in infrastruktura (samo del, ki je namenjen za 

inovacijo - upošteva se le amortizacija),
· pogodbeni podizvajalci (do najveè 35 odstotkov vseh 

upravièenih stroškov),
· drugi specifièni stroški (potovanja, sodelovanje na 

sejmih),
· splošni stroški (sedem odstotkov upravièenih stroškov).

Do septembra
Razpis bo odprt maja z rokom prijave septembra letos. Projekti lahko 
trajajo najveè 36 mesecev. Èe imate v vašem podjetju inovativne 
ekološke izdelke, storitve ali procese, ki jih globalno še ne tržite, bodo
ekoinovacije primerne za vas.

Vir: Moj spletni priroènik 7/13

Drugi glavni cilj ekoinovacij je usmerjen 
v industrializacijo ukrepov. Uspešni bodo 
projekti, ki imajo možnost doseganja višje 
stopnje reprodukcije oziroma so zmožni 
kreirati ali poveèati trg. Pomembna sta 
vpliv na ciljno obèinstvo in kakovosten
Poslovni pristop.
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»GOSPODARSKA DIPLOMACIJA KOT SERVIS 
SLOVENSKEMU GOSPODARSTVU«

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), Direktorat za gospodarsko 
diplomacijo, 26. marca 2013 na Brdu pri Kranju organizira sreèanje z 
ekonomskimi svetovalci, ki delujejo na diplomatsko-konzularnih 
predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Sreèanje je namenjeno 
predstavitvi aktivnosti gospodarske diplomacije, izmenjavi predlogov 
za izboljšanje medsebojnega sodelovanja in pridobitvi koristnih 
informacij o posameznem trgu v okviru individualnih pogovorov z 
ekonomskimi svetovalci. Podrobnejši program dogodka je objavljen
na spletni strani MZZ.

Svojo udeležbo in interes za sreèanje s posameznim ekonomskih 
svetovalcem lahko potrdite z izpolnitvijo elektronske prijavnice, 
najkasneje do ponedeljka, 11. marca 2013. Za dodatne informacije se 
lahko obrnete na Direktorat za gospodarsko diplomacijo na 
Ministrstvu za zunanje zadeve, kontaktni osebi: Julija Gregorn, tel. 01/ 
478 6665 oz. 478 2127, e-mail: julija.gregorn@gov.si in Mateja Kranjc 
Štefanec, tel. 01/ 478 2047, e-mail: mateja.kranjc-stefanec@gov.si.

Vir: www.tzs.si

IŠÈETE PRILOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV 
DOMA ALI V TUJINI? 

Karierni center Evropske pravne fakultete v Novi Gorici v 
sodelovanju z Obmoèno službo Zavoda RS za zaposlovanje Nova 

Gorica in EURESom vabi na karierno delavnico.

Na delavnici vam bomo predstavili:
· zaposlitvene priložnosti v državah EU/EGP

· naèine iskanja zaposlitve v tujini
· storitve Zavoda za zaposlovanje

· elektronske storitve Zavoda za zaposlovanje 

Delavnica bo potekala v ponedeljek, 25. februarja 2013, od 
14.00 do 16.00 ure, v prostorih Evropske pravne fakultete v 

Novi Gorici, Delpinova ulica 18/b, (EDA Center), v 1. 
nadstropju, v uèilnici P2.

Delavnico bosta vodili: svetovalka Eures Mirela Pekica in 
svetovalka zaposlitve Donata Lahajnar.

Udeležba na delavnici je brezplaèna. Prosimo, da nam svojo
udeležbo najavite na: karierni.center@evro-pf.si .

NOVE UGODNOSTI PRI ZAPOSLOVANJU
STAREJŠIH IN MLADIH

Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki 
je zaèel veljati decembra lani, od 1. julija letos uvaja tudi možnost delne 
oprostitve plaèila prispevkov delodajalcev za starejše delavce in
vraèilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev.

1. Delna oprostitev plaèila prispevkov delodajalcev za starejše
delavce
Delodajalci in izplaèevalci nadomestil (153. èlen, 1. odstavek, 1.
alineja) so oprošèeni plaèila prispevkov delodajalca:
· v višini 30 % za zaposlene, ki so dopolnili 60 let starosti, in
· v višini 50 % za zaposlene, ki izpolnjujejo starostni pogoj za 

pridobitev pravice do predèasne pokojnine po 2. odstavku 29. 
èlena ZPIZ-2.

2. Vraèilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev
Delodajalci lahko uveljavljajo vraèilo prispevkov delodajalca za
zaposlitev:
· oseb, ki niso dopolnile 26. leta starosti, in
· mater, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti,

ko se prviè zaposlijo za nedoloèen èas in ostanejo pri istem 
delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti.

Tako lahko delodajalci uveljavljajo vraèilo prispevkov delodajalca:
· za prvo leto zaposlitve v višini 50 % in
· za drugo leto zaposlitve v višini 30 % prispevkov.

Na podlagi ZPIZ-2 bo minister za delo natanèneje doloèil naèin vraèila 
prispevkov, o èemer vas bomo obvestili na spletni strani.
Obe doloèili ZPIZ-2 se uporablja od 1. julija 2013.

Vir: www.ess.gov.si

PODALJŠAN ROK ZA PREJEMEK DENARNE
SOCIALNE POMOÈI

Zavod za zaposlovanje (Zavod) je na javnem povabilu za spodbujanje 
zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoèi podaljšal rok za 
oddajo ponudb. To pomeni, da delodajalci lahko oddajo ponudbe do 
porabe sredstev, po novem najkasneje do 30. junija 2013. 
Rok za oddajo ponudb je bil podaljšan z namenom, da bi še dodatno 
spodbudili zaposlovanje in izboljšali zaposlitvene možnosti 
brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno pomoè pri centru za 
socialno delo. To pomeni, da se javno povabilo ne zakljuèuje 31. 3. 
2013, kot je bilo predvideno. Delodajalci lahko še naprej oddajo 
ponudbe do porabe sredstev, po novem najkasneje do 30. 6. 2013. 
Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali 
fiziène osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji 
najmanj eno leto, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. 
Pridobijo lahko subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki prejemajo 
denarno socialno pomoè, pri èemer so zadnjih 6 mesecev neprekinjeno 
prijavljeni med brezposelnimi ali starejši od 50 let ali nižje izobraženi 
(imajo konèano ali nedokonèano osnovno šolo). 

 

Vir: www.ess.gov.si

Za pridobitev subvencije morajo brezposelni v 
celoti ustrezati omenjeni ciljni skupini, ki je 
podrobneje opredeljena v javnem povabilu, in 
zahtevam prijavljenega prostega delovnega 
mesta, na katerem se bodo zaposlili. Delovno 
razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj 
eno leto za polni delovni èas (40 ur na teden) 
oziroma za krajši delovni èas (v skladu 
odloèbo o invalidnosti). Subvencija za 
zaposlitev s polnim delovnim èasom znaša 4.500
EUR 0ziroma sorazmerno manj za zaposlitev s 
krajšim delovnim èasom.

NOVE OLAJŠAVE PRI ZAPOSLOVANJU

S pokojninsko reformo, ki je zaèela veljati letos, se za podjetja obeta 
nekaj olajšav in vraèila dela prispevkov pri zaposlovanju mladih in 
starejših. Podjetja bodo lahko uveljavljala vraèilo prispevkov za prvo 
zaposlitev mladih, ki niso dopolnili 26 let, in za zaposlitev matere, ki 
skrbi za otroka do tretjega leta starosti, je prviè zaposlena za nedoloèen 
èas in ostane neprekinjeno zaposlena vsaj dve leti. Delodajalci bodo 
lahko uveljavljali vraèilo prispevkov za prvo leto zaposlitve v višini 50 
odstotkov in za drugo leto zaposlitve v višini 30 odstotkov prispevkov.

Namesto v pokoj, olajšava
Pri zaposlovanju starejših pa bo na voljo delna oprostitev plaèila 
prispevkov. Za zaposlene, ki so dopolnili 60 let, bodo lahko podjetja 
uveljavljala oprostitev plaèila v višini 30 odstotkov prispevkov, za 
zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje za predèasno upokojitev, pa v višini 
50 odstotkov prispevkov. Kako natanko bo potekalo vraèilo 
prispevkov pri zaposlovanju, ali po letih ali v celoti ob koncu drugega
leta, bo še doloèilo ministrstvo za delo.

Vir: Moj spletni priroènik 9/13
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DOBRO JE VEDETI

NATEÈJA PROSTOVOLJEC LETA  2012

Mladinski svet Slovenije letos že enajstiè zapored razpisuje nateèaj, s 
katerim bomo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce in projekte 
minulega leta, zato se ponovno na vas obraèamo s pozivom, da svoje 
prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske projekte prijavite v naš 
nateèaj. Po izteku nateèaja bomo podelili nazive Naj prostovoljka in 
Naj prostovoljec v treh starostnih kategorijah (do 19, 20 – 30 in nad 30 
let), Naj mladinski voditelj oz. voditeljica, Naj prostovoljski projekt ter 
Naj mladinski projekt. Rok za oddajo prijavnic je 29. marec 2013. 

Prijavnici sta 2 – za posameznike in za projekte; za vse kategorije 
posameznikov imamo torej enotno prijavnico, prav tako za vse 
projekte. Pri prijavah ni starostnih ali drugih omejitev; prijavijo se 
lahko vsi posamezniki in vsi projekti, ki ustrezajo razpisnim pogojem. 
Prav tako nismo omejeni na organizacije, ki so vpisane v vpisnik 
prostovoljskih organizacij. Prostovoljstvo namreè razumemo v širšem 
smislu: kot neplaèano dejavnost, ki jo posameznik opravlja na lastno
Odloèitev v korist drugih oziroma v skupno dobro. IZGRADNJA ROLKARSKEGA PARKA 

Javno naroèilo je objavljeno na portalu javnih naroèil pod št.
JN1895/2013 z dne 20.2.2013.

Rok za oddajo ponudb je 21.marec 2013 do 10.00 ure.

NADZORSTVENE PRITOŽBE

Pravica do sojenja v razumnem roku je v slovenski zakonodaji od 1. 1. 
2007 urejena v posebnem zakonu, Zakonu o varstvu pravice do sojenja 
brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/2006, št. 117/2006-
ZDoh-2, 58/2009, 30/2010 Odl. US: U-I-207/08-10, Up-2168/08-12, v 
nadaljevanju: ZVPSBNO), ki doloèa pravna sredstva za varstvo 
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, in sicer:

1. pritožba s predlogom za pospešitev obravnavanja zadeve 
(nadzorstvena pritožba),

2. predlog za doloèitev roka (rokovni predlog) in
3. zahteva za pravièno zadošèenje.

1. NADZORSTVENA PRITOŽBA
Èe stranka meni, da sodišèe nepotrebno odlaša z odloèanjem, lahko pri 
sodišèu, ki obravnava zadevo, vloži pisno nadzorstveno pritožbo, o 
kateri odloèa predsednica oziroma predsednik sodišèa. Nadzorstveno 
pritožbo lahko vloži tudi pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, ki 
jo odstopi predsedniku pristojnega sodišèa in zahteva, da ga obvesti o 
ugotovitvah in odloèitvi.  mora za potrebe odloèanja o 
varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja po doloèbah 5. 
èlena ZVPSBNO vsebovati naslednje sestavine:
�osebno ime oziroma firmo oziroma drug naziv stranke,
� naslov njenega stalnega ali zaèasnega prebivališèa oziroma 
sedež,
� osebno ime oziroma firmo oziroma drug naziv zastopnika ali 
pooblašèenca in naslov njegovega stalnega ali zaèasnega 
prebivališèa oziroma sedež,
� navedbo sodišèa, ki obravnava zadevo,  opravilno številko 
zadeve ali datum vložitve zadeve na sodišèe,
� navedbo okolišèin ali drugih podatkov v zvezi z zadevo, ki 
izkazujejo, da sodišèe nepotrebno odlaša z odloèanjem,
� lastnoroèni podpis stranke, zastopnika ali pooblašèenca.

Èe stranka meni, da sodišèe v njenem primeru po nepotrebnem odlaša z 
odloèanjem, lahko vloži nadzorstveno pritožbo, ki pa je ni potrebno 
vložiti po odvetniku. Ministrstvo je z namenom zagotavljanja 
državljanom prijaznega poslovanja pripravilo neobvezen obrazec za 
nadzorstveno pritožbo, ki ga izpolnjenega in lastnoroèno podpisanega 
pošljete predsednici oziroma predsedniku sodišèa, ki zadevo 
obravnava, ali pa ga pošljete ministrstvu, ki ga bo odstopilo 
pristojnemu sodišèu.

Vloga stranke

Za vse prostovoljce/-ke, njihove mentorje oz. predstavnike 
prijaviteljev bo predvidoma v juniju 2013 organizirana zakljuèna 
prireditev s podelitvijo priznanj najboljšim; podrobnosti vam bomo 
sporoèili naknadno. Priznanja bodo prejeli tudi vsi ostali prijavljeni, 
naèeloma (odvisno od števila prijav) v drugem delu zakljuène 
prireditve. Zakljuèna prireditev bo odlièna priložnost za druženje in
izmenjavo izkušenj.

NE POZABITE!: Promocija prostovoljskega dela (in ne 
tekmovanje!) je kljuèni namen nateèaja. Z nateèajem, povabilom na 
prireditev in priznanjem za sodelovanje, ki ga dobijo vsi prijavljeni 
prostovoljci in projekti, lahko pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi 
prostovoljsko delo tudi pri vas. Prejeto priznanje bo morebiti vaše 
prostovoljce vzpodbudilo k še boljšemu delu v prihodnje, prav tako pa 
bo lahko vzpodbuda za druge (potencialne) prostovoljce v vaših
vrstah.

Hkrati vas prosimo, da o tem nateèaju obvestite:
- vaše morebitne organizacijske enote ali organizacije èlanice ter
- posameznike, društva, zavode in druge institucije, ki bi jih naš 
nateèaj utegnil zanimati.

Veseli bomo tudi kratke objave v vaših morebitnih internih glasilih 
ali na spletni strani. Vprašanja in prijave naslovite na:
Prostovoljec@mss.si. 

2. ROKOVNI PREDLOG
Èe predsednik sodišèa zavrne nadzorstveno pritožbo ali èe nanjo ne 
odgovori stranki v dveh mesecih ali èe v tem roku ne pošlje obvestila ali 
èe v rokih iz obvestila ali sklepa predsednika sodišèa niso bila 
opravljena ustrezna postopkovna dejanja, lahko stranka vloži rokovni 
predlog. O rokovnem predlogu odloèa instanèno sodišèe.

Možne odloèitve o rokovnem predlogu:
1) Èe je rokovni predlog oèitno neutemeljen ali èe predsednik sodišèa 
glede na merila iz zakona ugotovi, da sodišèe ne odlaša nepotrebno z 
odloèanjem, ga predsednik sodišèa s sklepom zavrne.
2) Èe rokovni predlog ne vsebuje obveznih sestavin ali ni vložen v 
predpisanih rokih, ga predsednik sodišèa s sklepom zavrže.
3) Èe predsednik sodišèa ugotovi, da sodišèe nepotrebno odlaša z 
odloèanjem, s sklepom odredi:
a) da mora sodnik v postavljenem roku opraviti ustrezna postopkovna
dejanja,
b) odredi njeno prednostno reševanje oziroma odredi, da se zadeva 
predodeli ali predlaga dodelitev dodatnega sodnika na sodišèe ali 
odredi izvedbo drugih ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja 
sodniško službo.

3. PRAVIÈNO ZADOŠÈENJE
Èe je bilo nadzorstveni pritožbi ugodeno ali je bil vložen rokovni 
predlog, lahko stranka pri Državnem pravobranilstvu zahteva pravièno 
zadošèenje, ki se zagotovi:

1. z izplaèilom denarne odškodnine za povzroèeno škodo zaradi 
kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja,
2. s pisno izjavo Državnega pravobranilstva, da je bila stranki kršena 
pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja,
3. z objavo sodbe, da je bila stranki kršena pravica do sojenja brez 
nepotrebnega odlašanja.

Vir: www.mpju.gov.si
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POSLOVNA IDEJA: ZDRAVLJENJE Z 
ROKAMI

Zaèetni stroðki: okoli 1000 evrov
Oglaðevanje: od ust do ust, poslovne vizitke, oglasi na radijskih 
postajah in v tiskanih medijih, organizirajte brezplaèno 
predstavitev reikija v lokalnem okolju, da èim veè ljudi spozna 
vaðo dejavnost
Potrebna oprema: prenosna masaþna miza, stol na kolesih, èiste 
in sveþe rjuhe, brisaèe, vzglavniki, usteklenièena voda … 
Delo od doma: da
Konkurenca: da 

Dejstva
Na razliènih koncih sveta þe obstajajo reiki klinike, v katerih 
terapevti zdravijo s pomoèjo energije, ki potuje iz njihovih rok na del 
pacientovega telesa. Energija naj bi namreè potovala skozi èakre 
sredi dlani in skozi konice prstov ter imela zdravilni uèinek. 
Prvi korak v uspeðen posel je pridobivanje certifikata, s katerim 
lahko nato opravljate reiki prakso. Potem pripravite literaturo, s 
katero boste ljudem pojasnili s èim se ukvarjate, kakðen je vað namen 
in jih spoznali z metodo, ki se uporablja za zmanjðevanje boleèin in 
stresa ter za relaksacijo. Poudarite, da je alternativa neðkodljiva za 
zdravje, èeprav je postopek oèiðèevanja telesa razliènih strupov
vèasih precej nelagoden. 

Trg
To je posel, ki ga lahko opravljate praktièno kjerkoli. Metoda 
naravnega zdravljenja in tudi samozdravljenja, ki se izvaja s 
polaganjem rok, je vse bolj priljubljena med pristaði alternativnih 
zdravljenj. Nauèite se z univerzalno energijo zdraviti telo, um in 
duha, nato pa svojo storitev na èim bolj zanimiv naèin ponudite
vaðim strankam. 

Nasvet
Reiki zaènite najprej uporabljati na sebi in na svojih druþinskih 
èlanih ter si na tak naèin pridobite èim veè izkuðenj. Èe ne þelite 
zapravljati denarja za najemnino, potem si prostor za opravljanje 
dejavnosti pripravite doma. Èe je mogoèe, naj bo dobro loèen od 
ostalih bivalnih prostorov, da se bodo stranke pri vas poèutile 
udobno in da bodo imele obèutek zasebnosti. Pozanimajte se, koliko 
za svojo storitev zaraèunajo ostali reiki terapevti in se spoznajte s 
konkurenco. Nikar se ne podcenjujete, a prav tako ne pretiravajte z
Þeljo po prehitrem zasluþku. 

ZAVODSKA INTERAKTIVNA ASISTENTKA IZA

Zavod RS za zaposlovanje je za pomoè uporabnikom prek spleta 
oblikoval interaktivno Zavodsko asistentko Izo. Na zaèetku bo 
delovala poskusno. Njeno znanje bomo nenehno nadgrajevali in 
izboljševali, da si bodo uporabniki z njeno pomoèjo èim bolj olajšali
pot do informacij.

S ciljem poveèati dostopnost in kakovost storitev, ki jih nudimo 
uporabnikom storitev, Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) sledi 
viziji razvoja veèkanalnega komuniciranja. To pomeni, da si Zavod 
v okviru svojih možnosti nenehno prizadeva nadgrajevati storitve, 
namenjene uporabnikom. Interaktivna asistentka Iza tako predstavlja 
pomembno posodobitev pri poslovanju z iskalci zaposlitve, delodajalci
in drugimi uporabniki.

Iza (Interaktivna Zavodska Asistentka) od 4. januarja 2013 dalje prek 
spleta odgovarja na preprosta, najpogostejša vprašanja, ki se nanašajo 
na delo in pristojnosti Zavoda.Vsa zastavljena vprašanja in podane 
odgovore bomo redno spremljali. Na osnovi analiz podanih odgovorov 
pa se bo Izino znanje nenehno nadgrajevalo in izboljševalo, tako da si 
bodo uporabniki z njeno pomoèjo èim bolj olajšali pot do informacij,
objavljenih na spletnih straneh Zavoda.

Za Izino podobo se skriva obsežna »baza znanja«, zbirka podatkov 
in informacij, oblikovana na podlagi do sedaj najpogosteje 
zastavljenih vprašanj prek Kontaktnega centra Zavoda in drugih 
komunikacijskih poti. Interaktivna internetna zavodska asistentka 
pomaga poiskati informacije in odgovore na strokovna kot na splošna 
vprašanja. Pomembno je, da uporabnik zastavi kratko in jasno 
vprašanje, saj so odgovori pripravljeni vnaprej. Èe bodo vprašanja 
strukturirana, bo uporabnik za iskanje informacij porabil manj èasa, 
odgovor pa bo prejel nemudoma. Med prednostmi nove oblike pomoèi 
uporabnikom spleta lahko izpostavimo dostopnost , poleg tega lahko 
uporabniki Izi zastavijo vprašanje 24 ur na dan, za iskanje informacij
porabijo bistveno manj èasa.

Interaktivna asistentka je nastala v okviru projekta Kontaktnega centra 
Zavoda, ki zagotavlja uporabnikom kakovostne informacije s kljuènih 
podroèij delovanja Zavoda po telefonu (080 20 55) in elektronski pošti
(Kontaktni.center@ess.gov.si). Projekt Kontaktni center Zavoda RS za 
zaposlovanje se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
èloveških virov za obdobje 2007- 2013, 5. razvojne prioritete: 
"Institucionalna in administrativna usposobljenost" in 5.2 prednostne
usmeritve " Modernizacija institucij na trgu dela".

Vir: www.ess.gov.si

7 PRAVIL ZA PAMETNEJŠO DELO

Sodobni èasi nam nalagajo ogromno obveznosti. Pomemben del 
recepta za našo uspešnost je, da znamo naloge opraviti pametneje, z 
manj truda ter stresa. Pri tem nam lahko koristi nekaj vešèin in navad
dobre organizacije èasa.

7 nasvetov za uspešno delo
1. Ali uporabljate spisek nalog? Spisek nalog je tako rekoè praorodje 
organizacije èasa. Pomaga nam, da vemo, kaj so naše glavne naloge, 
omogoèi nam veè kontrole nad življenjem in zmanjšuje stres.
2. Pri doloèanju prioritet gre za to, katerim nalogam damo prednost in 
kako želimo razporediti svoj èas in energijo. Naloge lahko enostavno 
oštevilèimo po pomembnosti, ali pa po sistemu A, B, C, D, E 
(A=najbolj pomembno, B=pomembno, C=dobro bi bilo narediti,
D=delegiraj in E=eliminiraj oziroma èrtaj).
3. Cel kup obveznosti v našem življenju je rutinskih. So pa vedno 
tudi take, kjer ne vemo toèno, kaj je potrebno narediti, niti nam ni jasno 
kako. Takrat je èas za razmislek, in takrat potrebujemo naèrt in jasne 
cilje. Saj vemo, 1 ura naèrtovanja prihrani 10 ur dela. Dobro je, da se
lahko zanesemo na pridobljene izkušnje in znanje. 

4. Tudi ko poznamo cilje, imamo izdelan spisek prednostnih nalog 
ter naèrt izvedbe, nam lahko èas uide iz nadzora. Pogost razlog je, da 
ne obvladamo kradljivcev èasa. Nekateri telefonski klici in sestanki, 
predolgi obiski, kaka hišna opravila, v preteklosti sprejete nepotrebne 
zadolžitve, itd. Kradljivce èasa lahko precej zmanjšamo. Tako na 
primer trajanje sestanka ali sreèanja ob kavi lahko omejimo tako, da
jasno doloèimo, koliko èasa imamo na voljo in se tega tudi držimo.
5. Odlašanje je odlièno gojišèe za obèutke krivde, le kdo ga ne 
pozna. Znani guru organizacije èasa Brian Tracy opisuje kar 16 tehnik
za premagovanje odlašanja.
6. V današnjem èasu je “delanje veè stvari naenkrat” (ang. 
multitasking), postalo skoraj modno. A priznani Journal Of 
Experimental Psychology navaja, da so bili študentje pri reševanju 
matematiènih problemov, ko so vmes skakali k drugim nalogam,
dejansko do 40 % poèasnejši.
7. In za konec še najmoènejše orodje organizacije èasa. To je èisto 
preprosta, enostavna, in vsem nam dobro znana besedica NE. Prav je, 
da se zavedamo, da ta NE vedno lahko reèemo vljudno in z 
razumevanjem, ter da nikoli ne reèemo NE èloveku, vedno le prošnji.

Vir: www.produktivnost.si



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

http://csg.zrs-kp.si www.een.si
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MARKETING "GALEB" d.o.o. Izola
Podjetje za trgovino, svetovanje in marketing

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

HIŠE- PRODAMO
Koper- Spodnja Semedela
Hiša v treh etažah, dvostanovanjska (105+214) v izmeri 400 m2 z 
velikim vrtom na parceli 884 m2. Prenovljena l. 1997 in 2013. 
Možnost razdelitve na tri stanovanja. Pogled na morje iz zgornje 
etaže. Možna zamenjava za stanovanje + doplaèilo. Cena: 670.000€
Izola-center-novejši del (dvostanovanjska +apartma). Par minut 
peš do morja, mirna in urejena okolica. Info cena: 480.000€.  Za veè 
informacij vabljeni v naše prostore.
Izola- Baredi- vikend hiška (82m2)z možnostjo dozidave, parcela 
1429m2, èudovit pogled na morje. Info cena: 390.000€
Koper-Šmarje, dvostanovanjska hiša,garaža, urejeno dvorišèe, 
enostaven dostop, svetla, na parceli 611 m2. Cena 296.000€. Plaèilo 
in prevzem: po dogovoru.
Marezige- obrobje vasi, kompl. Prenovljena hiša (2000). Izmera 
160m2 + dodatni prostor, kjer je možno urediti garsonjero, družabni 
prostor- kantina, urejen vrt. Info cena: 284.000€
STANOVANJA-PRODAMO
IZOLA-CENTER- NOVOGRADNJA: garsonjere v
tristanovanjski hiši.POKLILÈITE ZA PODROBNE 
INFORMACIJE IN KATALOG.
IZOLA-LIVADE, v neposredni bližini šole, blizu San Simona, 2S 
stanovanje 46 m2. Primerno tudi za invalide, saj se nahaja v pritlièju. 
Komplet prenovljeno. Cena: 138.000€.
Parecag- Seèovlje - tik ob solinah v objektu s petimi enotami 
veèsobno stanovanje, delno prenovljeno, možnost razdelitve na dve 
stanovanji ali ureditev v veè sobno stanovanje. V brezplaèni uporabi 
vrt cca. 300 m2. Možnost parkiranja.  Možnost menjave za manjšo 
hišo v zaledju z veè zemlje+ doplaèilo. Izhodišèna cena je 140.000€ 
in je odvisna od naèina plaèila.
Škofije: pol hiše, ki predstavlja 3 sobno stanovanje v prvem 
nadstropju. Urejena etažna delitev. Info cena: 200.000€
POSLOVNI PROSTORI- PRODAMO-ODDAMO
Koper-Rotonda_ kvalitetno dokonèane in opremljene pisarne v 
izmeri 200 m2 prodamo
Koper- Vagonèki-Ankaranska c 5, pisarne 100 m2 svetle , 
opremljene z dodatnimi površinami v galeriji prodamo ali oddamo.
Koper-Èebeljnjak- 30 m2 pisarno v pritlièju oddamo
Koper-Ogrlica- poslovni prostor 3 pisarne, možna preureditev v štiri 
pisarne zelo svetle prodamo 80 m2 (180.000€)
Izola- Livade-37m2 in 68 m2, opremljene pisarne oddamo
Izola- Livade -  novogradnja, v IV. gradbeni fazi, za pisarno, 
trgovino ali lokal 115 m2. Zelo svetel, v neposredni bližini 
raèunovodski servis, zobozdravstvena dejavnost, notarska pisarna, 
upravna enota, market … Cena: 1500€+ddv.
Izola- OC Livade -  hala-delavnica, 225 m2, v dveh etažah 
Cena info: 220.000€. Dostop s tovornim vozilom.
Marina Izola- AMFORA oddamo veè poslovnih prostorov, razliène 
velikosti od 47 do 1.500 m2 in veè; meseèni najem 12€/m2.
KOZINA-OKOLICA-skladišèe 200m2 ali veè ODDAMO
PARCELE-PRODAMO
Zazidljivo parcelo v Pacugu, Izoli, Popetrah  
Sedež prodajne službe: MARKETING GALEB d.o.o., Industrijska 
cesta 2e, 6310 Izola tel. 05/ 66 30 907,, 031 625-145,fax 05/66 30
905. 

Francosko podjetje, specializirano za trgovanje in 
predelavo suhega sadja, išèe ponudnike organskega 
suhega sadja. Šifra: EEN-feb-04 
Britanski proizvajalec testnih detektorjev dima, toplote in  
ogljikovega monoksida (CO) išèe partnerje za proizvodnjo 
z izkušnjami v proizvodnji steklenih vlaken.  
Šifra: EEN-feb-06 
Francoski dobavitelj v zdravstvenem sektorju je razvil  
antialergeno in sterilno tekoèe milo za uporabo pri 
umivanju rok medicinskih sester ali zahtevno nego kože. 
Podjetje išèe evropske distributerje, ki želijo dopolniti 
svojo ponudbo higienskih ali negovalnih izdelkov.  
Šifra: EEN-feb-09 
Švedsko podjetje je razvilo napravo, ki nadzira proces  
fermentacije žemelj. Naprava optimizira proces 
fermentacije, s èimer se zagotovi kakovost kruha, poleg 
tega pa je enostavna za uporabo in se lahko uporablja za 
skoraj vse vrste žemelj in peciva. Naprava je namenjena 
pekarnam, ki fermentirajo njihovo testo pred peèenjem. 
Bodoèi partner je lahko trgovski posrednik, ki že prodaja 
izdelke pekarnam, lahko pa tudi so to tudi podjetja,  
ki proizvajajo razliène vrste nadzornih naprav in želijo  
implementirati napravo v svojih enotah.  
Šifra: EEN-feb-11 
Srbsko podjetje, specializirano za proizvodnjo razliènih  
kmetijskih strojnih orodij in nadomestnih delov, išèe 
agente in distributerje za njihove izdelke. Poleg tega je 
podjetje pripravljeno vzpostaviti doloèeno vzajemno 
proizvodnjo, pri èemer lahko deluje kot podizvajalec za 
proizvodnjo nekaterih strojev in nadomestnih delov.  
Šifra: EEN-feb-15 
Podjetje s severozahoda Bolgarije proizvaja okolju 
prijazen humus (biofertilizer rdeèih kalifornijskih èrvov), 
ki je uporaben na vseh podroèjih vrtnarstva. Primeren je 
tako za velika kmetijstva kot manjša vrtnarstva. Ta 
biofertilizer vsebuje vse potrebne sestavine, ki jih rastline 
potrebujejo – huminske kisline, hranilne snovi,  hormone 
in zdrave mikroorganizme v koncentrirani obliki. Podjetje 
išèe partnerje za distribucijo in trgovske zastopnike (ki 
nudijo enako storitev na bolgarskem trgu), možnosti za 
skupna  vlaganja in podizvajalce. Šifra: EEN-feb-23 

 




