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INFORMACIJSKE PISARNE TER ČEZMEJNI 

SISTEM DELOVNIH IZMENJAV 

Regionalni razvojni center Koper v okviru projekta iCON 
podjetjem in posameznikom nudi: 

- Svetovanje o čezmejnem slovensko-italijanskem 

poslovnem okolju

- Čezmejni sistem delovnih praks in izmenjav v 

podjetjih 

Namen projekta iCON je spodbujati inovativnost in razvoj 
skupnih storitev za boljše sodelovanje in poslovanje podjetij na 
slovensko-italijanskem obmejnem območju.

Vzpostavljena je informacijska pisarna iCON, kjer so na voljo 
informacije o možnostih financiranja inovacij, podjetništva, 
internacionalizacije, identificiramo čezmejne sinergije in 
podjetniške priložnosti, nudimo pomoč za ustanavljanje podjetij 
in iščemo projektne partnerje.

Za omejeno število MSP  pa so na voljo tudi specializirane 
storitve.

V sklopu projekta je predvidena organizacija in izvedba 
delovnih praks za mlade, ki nimajo še specifičnih izkušenj. Z 
aktivnim vključevanjem v delovni proces mladi spoznavajo 
delo, organizacijo dela in vlogo zaposlenih v podjetju. Poleg 
tega je v projektu predvidena izvedba delovnih izmenjav 
zaposlenih med podjetji iz Slovenije in Italije z namenom 
pridobitve novih znanj in izkušenj in tako izboljšati kvaliteto in 
standardizacijo proizvodnih procesov oz. storitev podjetij na 
čezmejnem območju. K sodelovanju so vabljena vsa 
zainteresirana podjetja, ki bi želela sprejeti mlade na prakso oz. 
italijanske delavce na izmenjavo ali poslati svoje zaposlene v 
Italijo. 

Informacije: Regionalni razvojni center Koper, 
, tel. 05 66 37 582, 

.

Projekt iCON je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega Sklada za regionalni razvoj in nacionalnih
Sredstev. 

tina.matekovic@rrc-kp.si
www.icon-project.eu

"BICY-Mesta in regije s kolesi" 
je v okviru EU programa Srednja Evropa projekt, v 
katerem Regionalni razvojni center Koper, sodeluje kot 
partner že od februarja 2010. Ob boku partnerjev iz, s 
kolesarstvom zelo razvitih mest ali regij, si prizadeva 
prevzeti izkušnje in prakse, da bi tudi lokalno območje 
pridobilo na tem pomenu, kot tudi na širšemu pomenu, ki je
trajnostni razvoj mobilnosti.

Teme, katerim se skupni projekt posveča so: spodbujanje 
uporabe kolesa v vsakodnevnem življenju, pomen in 
dobrobit kolesarstva na vseh področjih-zdravje in fizična 
aktivnost, mobilnost, ekologija; praktični prikaz rešitev za 
probleme parkiranja koles, možnosti uporabe kolesa za vse
priložnosti in na terenih z višinskimi razlikami, ipd. 
Regionalni razvojni center se v projektu posebno 
osredotoča na promocijo in spodbujanja uporabe kolesa 
namesto avtomobila za vsakodnevna opravila po mestu; pot
v službo, šolo, po nakupih, na športne aktivnosti, ipd..

Tako so bili spomladi in v tednu mobilnosti, v lokalnem 
okolju, postavljeni plakati, ki promovirajo uporabo koles. 
Slogana "Kuri maščobo, nalaga denar" za kolo in "Kuri 
denar, nalaga maščobo" za avto, sta na jumbo plakatih, ki so 
bili postavljeni v obalnih občinah, na zabaven način 
prikazala pozitivne učinke uporabe kolesa. Projekt je bil 
promoviran tudi junija, na letnem Primorskem sejmu v 
Kopru, kjer je bilo možno preizkusiti električna kolesa; kot 
primer, kako si lahko olajšamo vožnjo v klanec ali pa 
omogočimo brezskrbno in lahkotno vožnjo tudi tistim, ki ne 
prekolesarijo veliko. Na razstavnem prostoru so tisti, ki so 
preizkusili električna kolesa, dobili za nagrado promocijsko 
majico. Obenem je bila pripravljena zanimiva zloženka o 
pozitivnih učinkih kolesarjenja na zdravje s poudarkom na 
ekološke pridobitve v okolju. Zloženka je bila na voljo na 
razstavnem prostoru, ter razdeljena na nekatere šole in
druge institucije. 

Regionalni razvojni center bo nadaljeval z promocijskimi 
akcijami vse do konca leta, ko naj bi se projekt zaključil. V 
jesenskih mesecih pripravlja posebne dogodke, s katerimi 
želi spodbuditi h kolesarjenju otroke, mladino in njihove
družine. 

Spletna stran projekta: www.bicy.it. 

Regionalni razvojni center koper, Župančičeva 18, 6000 Koper

Tel.: +386 5 6637 580; Fax: +386 5 6637 581; info@rrc-kp.si; 

www.rrc-kp.si;

ID: SI28049705; Matična: 5868696000, TRR: 10100-0039157634
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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

KOLESARJE NA BICISTAFFETTI SPREMLJAL DEŽ

Predstavniki Regionalnega razvojnega centra Koper, vodilnega partnerja 
slovensko–italijanskega strateškega projekta Inter Bike, so 13. septembra 
sodelovali na tradicionalni italijanski kolesarski prireditvi Bicistaffetta. 
Oblasti obmejnih mest so seznanili s projektom in dali svoj prispevek k 
povezovanju slovenskega in italijanskega prostora. 

Predstavniki vodilnega partnerja Inter Bikea, Regionalnega razvojnega centra Koper, in projektne partnerke, 

Avtonomne dežele Furlanije─Julijske krajine, so se na sicer deževen in vetroven četrtek pridružili FIAB-
ovim kolesarjem na odseku od Vidma do letoviškega mesta Caorle. Projektne partnerje, člane kolesarskega 
odseka Obalnega planinskega društva Koper na čelu z Aldom Zubinom in skupino tržaških kolesarjev je v 
Kopru pozdravila predstavnica Mestne občine Koper Ivana Štrkalj. Kolesarji so se nato podali po Poti 
zdravja in prijateljstva Parenzana do mejnega prehoda Škofije. Občina Milje je poleti očistila grmovje in 
asfaltirala 500–metrski odsek Parenzane od mejnega prehoda do Žavelj. Pot je tako po novem prevozna tudi 
na delu italijanske strani. Kolesarje so na Škofijah pričakali predstavniki Občine Milje in župan Nerio 
Nesladek, ki je ob tej priložnosti poudaril, da so z ureditvijo tega odseka Parenzane premostili še eno od ovir 
med državama in potrdil prizadevanja za nadaljnje spodbujanje kolesarjenja. Skupina kolesarjev se je zatem
odpravila z avtobusom do začetka kolesarske poti Oglej–Gradež, kjer je pričakala FIAB-ove kolesarje in 
skupaj z njimi odkolesarila do Ogleja na srečanje z mestnimi oblastmi. Skupaj so nadaljevali pot še do 
Gradeža, kjer so jim prav tako pripravili prisrčno dobrodošlico. Udeleženci Bicistaffette so se zatem s 
trajektom odpeljali do letovišča Caorle, kjer so prenočili, koprski in tržaški kolesarji pa so se vrnili domov. 

Larisa Kunst

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Bicistaffetto organizira FIAB (Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta – italijanska kolesarska zveza) zato, da bi 
italijanske oblasti spodbudila h gradnji nacionalne 
kolesarske mreže BicItalia in evropske kolesarske mreže 
Eurovelo, ki tudi poteka čez italijansko ozemlje. Kolesarji 
so letos prevozili 355 km od Trbiža do Ravenne. Kot so 
sporočili iz FIAB-a, je bila letošnja prireditev namenjena 
tudi preverjanju trase, ki so jo prekolesarili že pred 
desetimi leti. Kolesarji so bili med potjo zato pozorni na 
novo kolesarsko infrastrukturo in varnost uporabnikov. 
Na srečanjih z lokalnimi oblastmi pa so pozvali italijanske 
in evropske parlamentarce, naj dodelijo Eurovelu status 
transevropske prometne mreže, zato da bi ji bila v 
prihodnosti namenjena evropska sredstva, tako kot 
cestnem, železniškem, morskem in zračnem prometu. 
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EVROPSKI TEDEN PODJETNIŠTVA

Letošnji Evropski teden podjetništva, že četrti po vrsti, se bo odvijal 
med 15. in 20. oktobrom 2012 in bo tako kot lani namenjen tako 
tistim, ki se šele odločajo za podjetništvo, kot obstoječim mikro, malim 
in srednje velikim podjetjem. Evropska komisija je v ta namen 
pripravila spletni portal namenjen promociji podjetniških dogodkov za
Celo Evropsko unijo, skupaj z pridruženimi članicami.

Cilji Evropskega tedna podjetništva 2012 so:
· ponuditi informacije o ukrepih Evropske unije ter 

državnih, regionalnih in lokalnih oblasti za podporo mikro, 
malim in srednje velikim podjetjem,

· spodbujati podjetništvo, da bo več ljudi, predvsem mladih, 
resno razmislilo o podjetništvu, kot o možnosti za 
ustvarjanje kariere,

· dati priznanje podjetnikom za njihov prispevek k dobrobiti 
Evropske unije, zagotavljanju delovnih mest, inovacijam 
in konkurenčnosti na trgu.

Prireditve v okviru Evropskega tedna podjetništva 2012 bodo 
organizirane na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ob podpori 
javnih in zasebnih izvajalcev, pod sloganom: Evropski MSP-ji kot 
mednarodni prvaki, osrednja tema pa je INTERNACIONALIZACIJA. 

Že sedaj vabimo vse, ki se zavedate pomena spodbudnega 
podjetniškega okolja za razvoj, ki je gonilna sila napredka celotne 
družbe, na dogodke, o katerih vas bomo sproti obveščali.
Želimo si in tudi potrudili se bomo, da bi Evropski teden podjetništva 
ne bil zgolj druženje, ampak predvsem srečanje znanja in priložnost za
krepitev sodelovanja v prihodnje.

Oglejte si evropske podjetniške 
obraze leta 2012, v brošuri

. Skrivnosti uspeha

Za več informacij o projektu 
pišite na elektronski naslov: 

.promocija@japti.si

6. STRATEŠKA KONFERENCA O TRGOVINI

Vljudno vas vabimo na 6. Strateško konferenco o trgovini, ki jo že 
tradicionalno organiziramo v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v 

Ljubljani in bo letos potekala v sredo, 24. oktobra 2012 v 
Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. 

Glavna tema letošnje konference je „SPREMENJEN PORABNIK-
DRUGAČNI TRGOVCI?”. O navedeni tematiki bodo spregovorili 

domači in tuji strokovnjaki, ki prihajajo iz gospodarstva in 
akademske sfere.

Kotizacije za udeležbo na konferenci NI! 
Prevajanje iz tujega v slovenski jezik je zagotovljeno. 

Vašo prijavo lahko oddate na enega od naslednjih načinov:
· preko spletne prijavnice

· preko elektronskega naslova: strateska.konferenca@tzslo.si, kjer 
navedete ime in priimek, podjetje in naslov, elektronski naslov ter 

telefonsko številko ali 
po faksu: 01/58-98-219, kjer navedete ime in priimek, podjetje in 

naslov, elektronski naslov ter telefonsko številko

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na TZS, Dimiceva 13, Ljubljana; 
kontaktna oseba: Anja Zupanc, e-naslov: anja.zupanc@tzslo.si; tel.: 01 
5898 214 ali Barbara Gnilšak, e-naslov: barbara.gnilsak@tzslo.si, tel.:
01 5898 220. 

ODLOK O TURISTIČNEM VODENJU

Na območju petih kraško-brkinskih občin (Divača, Hrpelje-Kozina, 
Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana) je bil sprejet ODLOK O 
TURISTIČNEM VODENJU, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 
(77/2008), in določa pogoje ter načine izvajanja vodniške službe na
področju teh občin. 

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, skupaj z Občinami in 
Parkom Škocjanske jame organizira tretji tečaj za vse prijavljene 
kandidate. Tečaj se bo izvajal v prostorih Parka Škocjanske jame (Pr 
Nanetovh). Prvo predavanje se začne v sredo, 17.10.2012 ob 17.00
Uri. Točen razpored predavanj bomo sporočili naknadno. Vse potrebne 
materiale in gradivo ter sezname literature dobite na predavanjih. Po  
zaključenem teoretičnem delu sledi pisni preizkus znanja in praktično 
vodenje, ki se bo ocenjevalo in bo tudi del končne ocene. Po uspešno 
opravljenih preizkusih kandidati pridobijo licenco lokalnega
Turističnega vodnika za območje petih občin.

Vsi zainteresirani se lahko prijavite 
na spodnje kontakte:
Za Zavod ŠTIP
Anita Slavec (TIC Sežana)

Za dodatne informacije smo vam na 
voljo vsak delavnik od 8.00 do 16.00, 
ob sobotah od 9.00 do 17.00 ter ob 
nedeljah in praznikih od 9.00
do 14.00.

OD 1.JANUARJA 2012 NOV MRS 19

Prerazporeditve določb in dodatna pojasnila ter zahteve po razkritju,
opredeljujejo nov standard MRS 19.

Mednarodni odbor za računovodske standarde je pred kratkim v 
Uradnem listu EU objavil tako spremenjen mednarodni standard 
računovodskega poročanja MRS 19 – Zaslužki zaposlencev, da gre 
takorekoč že za nov standard. Tako nov MRS 19 ukinja podpoglavja in 
slogovno drugače pristopa do podajanja strokovne vsebine, med 
pojmi, ki so sedaj razloženi v 8. členu, pa dopolnjuje zaslužke 
zaposlencev kot vse oblike nadomestil, ki jih podjetje daje v zameno za
 službovanje, kot tudi prenehanje službovanja. 

Na novo je opredeljena čista obveznost za določene zaslužke (sredstvo 
določenega zaslužka) kot primanjkljaj ali presežek, prilagojen za 
učinke omejitve čistega sredstva določenega zaslužka na zgornjo mejo
sredstva. Pri tem je primanjkljaj ali presežek:

· sedanja vrednost obveze za določene zaslužke, minus
· poštena vrednost morebitnih sredstev programa.

Zgornja meja sredstva je sedanja vrednost vseh gospodarskih koristi, 
razpoložljivih v obliki vračila denarja iz programa ali zmanjšanja
prispevkov v program v prihodnosti.

Stroški službovanja obsegajo:
a) stroške sprotnega službovanja, ki so povečanje sedanje vrednosti 
obvez za določene zaslužke, ki izhajajo iz službovanja zaposlencev v 
tekočem obdobju,
b) stroške preteklega službovanja, ki so sprememba sedanje 
vrednosti obvez za določene zaslužke za službovanje zaposlencev v 
prejšnjih obdobjih, ki izhaja iz popravka programa (uvedba, umik ali 
spremembe programa z določenimi zaslužki) ali omejitve (podjetje 
bistveno zmanjša število zaposlencev, ki so vključeni v program), ter
c) morebitni dobički ali izgube ob poravnavi.

Vir: moj spletni priročnik 36/12



INFORMACIJE

JAVNI RAZPIS ZA NEPOSREDNO 
SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je neposredno 
sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci 
(štipenditorji) izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 
2012/2013 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih 
izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega 
izobraževanja in študijskih programih ( javno veljavni izobraževalni
programi).

Vrednost razpisa: Vrednost razpisa za neposredno sofinanciranje 
kadrovskih štipendij od vključno šolskega/študijskega leta 2012/2013 
do zaključka izobraževanja posameznega dijaka oziroma študenta - 
kadrovskega štipendista (v nadaljevanju: štipendist) po trenutnem 
izobraževalnem programu na trenutni ravni izobraževanja je
2.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije

Rok: Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan 
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev,
vendar najdlje do vključno 29. 3. 2013.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo v času uradnih 
ur pri Bogdani Fink in Kseniji Yoder Batič, sicer na tel: (01) 434-58-84 
ali (01) 434-58-82 oziroma na e-naslovu: 
ter na spletni strani sklada: . Uradne ure so vsak 
delovni dan od 9. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od objave 
javnega razpisa na voljo na spletni strani sklada:  v 
razdelku »Razpisi in objave«, možno pa jo je osebno prevzeti v
Vložišču sklada, vsak delavnik v poslovnem času.

Vir:  www.japti.si

kadrovske@sklad-kadri.si
www.sklad-kadri.si

www.sklad-kadri.si

ZAPOSLOVANJE PREJEMNIKOV DENARNE
SOCIALNE POMOČI 

S tem programom vam omogočamo subvencijo za zaposlitev 
brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno pomoč pri centru za 
socialno delo. Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj eno leto.
 
Sofinanciranje stroškov za nove zaposlitve
V programu sodelujete na podlagi javnega povabila.

Kdo se lahko prijavi na povabilo?
Delodajalci (razen sektorja države), ki ste pravne ali fizične osebe, 
registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji najmanj eno leto, in
izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. 

Kaj vam omogoča povabilo?
Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih prejemnikov denarne 
socialne pomoči iz ciljnih skupin javnega povabila. Delovno razmerje
mora biti sklenjeno za najmanj eno leto neprekinjeno.

Subvencija znaša: 4.500 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom 
(40 ur na teden) oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim
delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti). Subvencijo vam 
izplačamo v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe, na 
podlagi vašega predloženega zahtevka za izplačilo in dokazila o
zaposlitvi.

ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI

V podjetju imamo zaposlenega invalida za polovični delovni čas. V 
mesecu oktobru bo imel vse pogoje za upokojitev. Kako je z odpravnino 
ob upokojitvi? Sta to dve povprečni republiški plači, tako
kot določa zakon, ali le polovica tega povprečja?

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) v 66. členu 
predpisuje, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s 
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o 
zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice 
iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. Tak 
delavec ima pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti 
ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavec, ki
Dela poln delovni čas, če s tem zakonom ni drugače določeno.

132. člen istega zakona določa tudi, da v kolikor se delavec upokoji, 
mu ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pripada odpravnina v 
višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za 
pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač 
delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Delavec, ki 
dela krajši delovni čas, ima v primeru upokojitve pravico do 
odpravnine sorazmerno z delovnim časom, za katerega je bila 
sklenjena pogodba o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši
delovni čas v skladu s 66 členom ZDR.

V primeru, da imate zaposlenega invalida na primer za polovični 
delovni čas (20 ur na teden) in je izpolnil pogoje za upokojitev, mu 
morate torej v skladu z navedenim izplačati višjega izmed naslednjih
zneskov:

· Dve povprečni mesečni plači v Sloveniji za pretekle tri 
mesece (tj. polni plači, ne polovični); 

· Dve povprečni mesečni plači delavca za polni delovni čas 
(40 ur na teden) za pretekle tri mesece. 

Vir: Plače in kadri
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Za koga lahko pridobite subvencijo?
Za zaposlitev brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno pomoč pri
centru za socialno delo, hkrati pa so: 
· zadnjih 6 mesecev neprekinjeno prijavljeni med 

brezposelnimi ali
· starejši od 50 let ali
· imajo I. oziroma II. raven izobrazbe (to pomeni končano 

ali nedokončano osnovno šolo).

Za koliko oseb lahko pridobite subvencijo?
Na javno povabilo lahko oddate eno ali več ponudb. Pri tem je omejeno 
število možnih zaposlitev brezposelnih s pomočjo subvencije. Odvisno 
je od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna 
zavarovanja na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje ponudbe.

Če imate:
· 1 do 5 prijavljenih – lahko pridobite pridobite subvencijo za 

zaposlitev največ 2 brezposelnih,
· 6 ali več prijavljenih – lahko pridobite subvencijo za zaposlitev 

največ 5 brezposelnih.

Kako in do kdaj se lahko prijavite?
Ponudbo na javno povabilo lahko predložite potem, ko ste izmed 
napotenih brezposelnih oseb izbrali ustreznega kandidata za 
prijavljeno delovno mesto in nas obvestili o izboru. Ponudbo lahko 
predložite od objave javnega povabila pa do porabe razpoložljivih 
sredstev oziroma najkasneje do datuma, ki je naveden kot končni rok za 
predložitev ponudb: 15. 11. 2012. Ponudbo predložite osebno ali po 
pošti na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež.

Vse o javnem povabilu: www.ess.gov.si

mailto:kadrovske@sklad-kadri.si
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ZAKONODAJA

OBRAČUN PREHRANE PRI SAMOSTOJNEM
PODJETNIKU 

Kakšen znesek prehrane pripada s.p., če se ukvarja z dejavnostjo 
trgovine, gradbeništva ali česa podobnega; ali si sme obračunati 
prehrano do uredbe ali si mora obračunati prehrano, določeno s 
kolektivno pogodbo za njegovo dejavnost oziroma po znesku,
določenem za podjetništvo in obrtništvo. 

Na osnovi 130. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) – 
povračila stroškov v zvezi z delom, mora delodajalec (med delodajalce 
med ostalimi sodi tudi samostojni podjetnik) delavcu zagotoviti 
povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela 
ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog 
na službenem potovanju. Višina povračila je praviloma določena z 
»branžno« kolektivno pogodbo, v primeru, da ni, je višina določena z
izvršilnim predpisom. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, 
ki jo navajate v vprašanju velja za vse delavce, zaposlene pri 
delodajalcih, ki jih zajema stvarna veljavnost te kolektivne pogodbe, 
uporablja pa se tudi za učence, dijake, vajence in študente na obveznem 
praktičnem usposabljanju. Navedeno pomeni, da ZDR v povezavi z 
»branžnimi« kolektivnimi pogodbami določa le pravico (obveza 
delodajalca) in višino do povračila stroškov v zvezi z delom (pravica do 
povračila stroškov za prehrano med delom) za delavce delojemalce (v 
vašem primeru zaposlene pri s.p.) in ne za samostojne podjetnike – 
nosilce dejavnosti (obveznost do povračila in višina le tega zakonsko ni
Določena). Iz zgoraj navedenega lahko povzamemo, da si samostojni 
podjetnik lahko obračuna povračilo stroškov za prehrano med delom 
ali pa ne (ni zakonsko določeno). V primeru, da si samostojni podjetnik 
obračuna povračilo stroškov za prehrano med delom, kar je vsekakor 
smiselno z vidika obdavčitve dohodka iz dejavnosti, pa mora biti 
pozoren na vsebino 57. člena Zakona o dohodnini (ZDoh2) – delno
Priznani odhodki. 

Na osnovi navedenega člena se obračunani stroški (stroški, ki se
nanašajo izključno na samostojnega podjetnika):

· v zvezi s službenimi potovanji, 
· stroški prehrane med delom, 
· stroški prevoza na delo in z dela in 
· stroški dela na terenu samostojnemu podjetniku priznajo 

do višine in pod pogoji, ki jih določa Davčna uredba. 

Vir: Verlag Dashöfer

OSNOVE FINANČNEGA ODLOČANJA 

Cilj vsakega podjetniškega projekta je doseganje ugodnih poslovnih in 
finančnih učinkov, zato je nedvomno potrebno vse podjetniške projekte
Obravnavati z vidika donosov in donosnosti. 

Časovna razsežnost denarja
Teorija časovne razsežnosti denarja pravi, da ekonomski subjekti za to, 
da se trenutno odrečejo razpoložljivemu denarju, pričakujejo povečane 
koristi v prihodnosti. Pri tem zahtevajo nadomestilo, ki ga v splošnem 
označujemo kot donos. Če donos primerjamo z vložkom, dobimo
relativno količino, ki ji pravimo donosnost.

Donos
Donos se lahko »pojavlja« v različnih oblikah, na primer v obliki 
obresti pri bančnih vlogah. V tem primeru donosnosti pravimo obrestna 
mera. S preudarnim nalaganjem je mogoče iz enega evra prigospodariti 
glavnico in še nek donos, kar pomeni, da bo skupna vsota, s katero 
bomo razpolagali v prihodnosti, vredna več, kakor en evro. Torej, če 
dobimo evro danes, je njegov pomen večji, kakor bi bil, če bi ga prejeli 
na primer čez leto dni. Temu pravimo časovna razsežnost ali časovna
vrednost denarja.

Pomen inflacije
Poudariti velja, da časovna razsežnost denarja ni neposredno povezana 
z inflacijo. Temelji namreč na možnosti ustvarjanja donosov in zmotno 
bi bilo domnevati, da v neinflacijskih razmerah donosov ni mogoče 
ustvariti. Če finančno analizo projekta izvajamo na podlagi tekočih 
cen, seveda inflacija vpliva na razplet projekta in posledično na 
njegovo nominalno donosnost, vendar, ko govorimo o projektih, ki 
imajo daljše trajanje (kar velja za večino gradbenih projektov), imamo 
praviloma v mislih realne donose. Pri projektih z relativno kratkim 
trajanjem je morda še smiselno uporabljati tekoče cene, pri projektih, ki 
trajajo dalj časa, pa naletimo na problem napovedovanja inflacije. 
Temu se najlaže izognemo tako, da uporabljamo stalne cene, s čimer
Implicitno predvidimo tudi realne donose.

Več koristnih informacij: www.topfirma.si

PRODAJA STROJA

Na uredništvo smo prejeli vprašanje, vezano na prodajo stroja. 
Direktor bo stroj v vrednosti 2000 Ä (lastnik nima računa) prodal
podjetju, ki ga potrebuje za opravljanje dejavnosti.

Pogodba mora vsebovati določbe z natančnim opisom predmeta 
prodaje, torej tistih karakteristik stroja, s katerimi se ta loči od drugih 
podobnih strojev (načelo določenosti oziroma določljivosti predmeta), 
poleg tega pa mora biti navedena tudi kupnina (cenitev predmeta ni 
potrebna, saj vrednost stroja dogovorita stranki in načeloma ni odvisna 
od tržne cene). S sklenitvijo prodajne pogodbe in z dejanskim 
prenosom sredstva bo prešlo tudi lastništvo nad strojem. Navedeno 
velja ne glede na to da je bil račun izgubljen, saj se po pravilih stvarnega 
prava domneva, da je posestnik premičnine (stroja), ki s stvarjo ravna, 
kot da je njegova, njen lastnik in zato lahko z njo prosto razpolaga. 
Kljub izgubljenemu računu bo tako prodajna pogodba veljavna. 
Pogodba je sklenjena v trenutku, ko družba in posameznik dosežeta
soglasje glede predmeta in cene, izvršena pa bo z izročitvijo stroja in 
nakazilom kupnine. V tem konkretnem primeru ne bo prišlo do 
obdavčitve. Kupnina, kot jo bo prejel prodajalec, se namreč po Zakonu
O dohodnini ne šteje za obdavčljiv prejemek. 

Hkrati tudi ne bo nastala obveznost obračuna DDV. Želimo pa vas 
opozoriti, da bi lahko nastale različne davčne posledice, v kolikor bi 
bila situacija obrnjena (ko bi družba prodajala) oziroma v kolikor bi 
posameznik stroj prodajal v okviru svoje dejavnosti (npr. kot s.p.), ipd. 
Zaradi navedenega se je pred sklenitvijo posameznega posla glede
nastanka morebitnih davčnih obveznosti in davčne optimizacije 
smiselno pozanimati.

Vir: www.dara.si

ZAKON O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI 
PLAČILIH

Zakon, ki ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline, je v uporabi 
več kot mesec dni in pojavila so se že prva vprašanja po razlagi
posameznih členov.

Je v 2. odstavku 28. členu zakona navedeno, kaj dolžnik ni dolžan 
prijaviti v obvezni pobot in kaj se zgodi, če bi to vseeno prijavil?

28. člen določa dolžnost prijave denarne obveznosti v večstranski 
obvezni pobot. Tako mora dolžnik po nastanku zamude denarno 
obveznost, s plačilom katere je v zamudi, elektronsko prijaviti v prvi 
krog obveznega večstranskega pobota, ki sledi mesecu nastanka 
zamude. Ne glede na to določilo pa dolžniku ni potrebno prijaviti 
denarne obveznosti, ki je zavarovana z instrumenti za zavarovanje 
plačil, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menice, denarne 
obveznosti, ki so nižje od 250 eur, dolgove med povezanimi osebami in 
dolgove, za katere je dogovorjena kompenzacija ter za dolg, ki bo na 
podlagi pisnega dogovora med upnikom in dolžnikom prenehal v
mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude.

V kolikor bi dolžnik kljub temu prijavil v pobot denarne obveznosti, ki 
jih po samem zakoni ni dolžan prijaviti, naj bi jih po pojasnilu AJPESA 
prijavil v prostovoljni pobot, za kar pa potrebuje imeti podpisano 
pogodbo z izvajalcem teh storitev, to je z AJPESOM.

Dolžnik ni dolžan v obvezni večstranski pobot prijaviti denarne 
obveznosti, ki ni višja od 250 EUR. Ali to pomeni skupni dolg do
posameznega dobavitelja ali po posamezni fakturi?

Za prijavo denarnih obveznosti v obvezen pobot je pomemben znesek 
posamezne fakture in ne vrednost zapadlega neplačanega dolga po 
posameznem dobavitelju. Tako v obvezni pobot ni potrebno prijaviti 
posamezne denarne obveznosti po posamezni fakturi, ki ni višja od 250
EUR (vključno z DDV).

Vir: Verlag Dashöfer

NAGRADNE IGRE V OKVIRU SMS KLUBA

Izvajanja domnevnih nagradnih iger v okviru SMS kluba na družbeni 
spletni strani Facebook, z uporabami logotipov trgovskih blagovnih 
znamk, katerih uporabo njihovi lastniki niso odobrili.

Na družbeni spletni strani Facebook se pojavljajo domnevne nagradne 
igre pod krinkami logotipov trgovskih blagovnih znamk, ki delujejo v 
Republiki Sloveniji. Ponudnik nagradne igre obljublja potrošniku, da 
bo uvrščen v žrebanje za vrednostni bon določene trgovske blagovne 
znamke pod pogojem, da potrošnik najprej odgovori na preprosto 
vprašanje s tem, da potrdi ponujeni, pravilni odgovor nanj in odtipka 
številko svojega mobilnega telefona. Potrošnik se s tem že včlani v 
takoimenovani SMS klub, v okviru katerega mu ponudnik nagradne 
igre do potrošnikovega preklica na sporočeno telefonsko številko 
pošilja nadaljnja vprašanja v obliki plačljivih kratkih sporočil (SMS). 
Potrošnik mora odgovore na ta vprašanja poslati ponudniku v obliki 
kratkih sporočil, ki mu jih ponudnik prav tako zaračuna.Vodstva vseh 
trgovskih podjetij, katerih logotipe ponudnik nagradne igre uporablja 
so zatrdila, da se njihovi logotipi uporabljajo brez njihovega soglasja in 
da sami v okviru teh nagradnih iger ne nudijo in ne izplačujejo 
nikakršnih nagrad. Tržni inšpektorat Republike Slovenije priporoča 
potrošnikom, da pred odgovarjanjem na kakršnakoli vprašanja in pred 
posredovanjem številk svojih mobilnih telefonov na svetovnem spletu, 
natančno preučijo pravila in pogoje tovrstnih nagradnih iger, cene 
njihovega sodelovanja v njih, kolikšne so verjetnosti, da bodo 
izžrebani in da bodo s tem prejemniki nagrade.
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PRAVNA  PISARNA

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI V 
STANOVANJU

Katerim kriterijem mora ugoditi prosilec, ki želi v stanovanju
opravljati gospodarsko dejavnost?

Predpis, ki ureja opravljanje dejavnosti v stanovanju, je stanovanjski 
zakon, in sicer njegov 14. člen. Po tem členu se opravljanje dejavnosti v
stanovanju dovoli, vendar pod naslednjimi pogoji:

· Etažni lastnik lahko uporablja stanovanje v skladu z 
določbami stanovanjskega zakona za opravljanje 
dejavnosti v delu stanovanja. Vendar pri tem ne sme motiti 
stanovalcev pri mirni rabi stanovanj. Prav tako ne sme 
čezmerno obremenjevati skupnih delov večstanovanjske 
stavbe.

· Pri prej navedeni uporabi stanovanja za opravljanje 
dejavnosti ne gre za spremembo namembnosti stanovanja 
skladno s predpisi o graditvi objektov in ne za spremembo 
rabe stanovanja.

· Pomembna so soglasja solastnikov. Stanovanjski zakon 
določa, da morajo imeti lastniki, ki so dali svoj podpis 
oziroma soglasje, več kakor tri četrtine solastniških 
deležev. Vključena pa morajo biti tudi soglasja etažnih 
lastnikov vseh stanovanj, katerih zidovi ali stropi mejijo z 
njegovo stanovanjsko enoto.

· Ob začetku opravljanja dejavnosti v delu stanovanja mora 
etažni lastnik o tem obvestiti upravnika. Če etažni lastnik 
opravlja dejavnost v delu stanovanja v nasprotju z določili 
tega člena zakona, mu stanovanjski inšpektor prepove 
opravljanje te dejavnosti.

Pravica opravljati dejavnost v delu stanovanja ob prenosu etažne 
lastnine ne preide na pravnega naslednika. Določbe tega člena se 
smiselno uporabljajo tudi za najemnika stanovanja, ki potrebuje tudi
pisno dovoljenje lastnika stanovanja.

Vir: Moj spletni priročnik 37/2012

OBDAVČLJIVI DOGODEK PRI PRIDOBITVAH 
BLAGA IZ DRUGIH DRŽAV ČLANIC 

Prvi odstavek 33. člena ZZDV-1 določa, da obdavčljivi dogodek in 
s tem obveznost obračuna DDV nastane, ko je blago dobavljeno. 
Nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV pri 
pridobitvah blaga znotraj Unije posebej opredeljuje 34. člen ZDDV-1, 
ki določa, da obdavčljivi dogodek nastane, ko je opravljena pridobitev 
blaga znotraj Unije. Šteje se, da je bila pridobitev blaga znotraj Unije 
opravljena, kadar se za dobavo podobnega blaga šteje, da je bila 
opravljena na ozemlju Slovenije. Navedena določba torej napotuje na 
definicijo, ki jo vsebuje 6. člen ZDDV-1, in sicer dobava blaga pomeni 
prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi, kot da bi bil
prejemnik lastnik.

Ob upoštevanju navedenega obdavčljivi dogodek nastane že tisti hip, 
ko dobavitelj na kakršenkoli način prejemniku blaga omogoči, da z 
blagom ravna, kot da bi bil lastnik. Poleg navedenega prvega 
odstavka 34. člena ZDDV-1 je trenutno treba upoštevati še drugi in 
tretji odstavek istega člena tega zakona. Drugi odstavek tako še 
določa, da nastane obveznost obračuna DDV za pridobitev blaga v 
Uniji 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi 
dogodek. Tretji odstavek pa nadalje določa, da ne glede na drugi 
odstavek 34. člena ZDDV-1 obveznost obračuna DDV nastane, ko 
je izdan račun, če je ta račun izdan pred 15. dnem v mesecu, ki sledi
mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek. Obveznost 
obračuna DDV pri pridobitvah je torej že ob sedanji ureditvi v 
določenih primerih vezana na datum izdaje računa, če je ta izdan dovolj 
zgodaj. Drugače pa je svoje stališče zavzel davčni organ, ki v svojem 
pojasnilu št. 4230-74/2007, z dne 5.3.2007, datumom obveznosti 
obračuna DDV pri pridobitvah blaga iz drugih držav članic pogojuje z 
nastankom obdavčljivega dogodka. Po mnenju DURS je namreč 
omenjeni tretji odstavek 34. člena ZDDV-1 namenjen le obdobju med 
datum pridobitve blaga (nastankom obdavčljivega dogodka) in 15. 
dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bilo blago pridobljeno, ne 
pa tudi ostalim primerom, ko je račun izdan pred nastankom
Obdavčljivega dogodka.

Prihajajoča sprememba 34. člena ZDDV-1, ki omenjeni drugi in tretji 
odstavek nadomešča z novim drugim odstavkom, v ospredje postavlja 
izdajo računa s strani dobavitelja. Pri pridobitvah blaga znotraj Unije 
bo tako obveznost obračuna DDV nastala na dan izdaje računa. Le če 
račun ne bo izdan, bo obveznost obračuna DDV nastala najkasneje 15. 
dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem bo nastal obdavčljivi 
dogodek. Tudi prihajajoča sprememba pa žal še vedno ne pojasni, kako 
naj davčni zavezanec ravna v primerih, ko bo račun izdan, preden bo 
blago dobavljeno. Prav tako menim, da bo kljub predlaganim 
spremembam v praksi še vedno prihajalo do neskladij v zvezi s 
poročanjem, saj je obveznost obračuna DDV vezana na datum izdaje 
računa, ki pa ga kupec v praksi nemalokrat prejme šele po daljšem
časovnem obdobju.

Vir: Verlag Dashöfer

S.P. - VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Kaj v zvezi z varnostjo pri delu potrebuje samostojni podjetnik, ki ne 
zaposluje drugih delavcev in v delovni proces ne vključuje drugih oseb, 
pridobitno ali drugo poklicno dejavnost pa opravlja kot edini ali glavni
poklic?

V tem primeru se obravnava kot samozaposlena oseba. Ta mora kljub 
temu oceniti tveganje. V primeru, da ugotovi obstoj nevarnosti za 
nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, mora izdelati 
pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja ter določiti ukrepe za 
zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. V praksi to pomeni, da mora 
pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja izdelati praktično vsaka 
samozaposlena oseba. Nevarnost za nezgode, poklicno bolezen ali 
bolezen, povezano z delom je namreč precej relativen pojem, saj 
skorajda ni dela, kjer nam na tak ali drugačen način ne bi pretila kakšna 
nevarnost. Če za primer vzamemo trgovskega potnika, bi na prvi 
pogled lahko rekli, da nima nevarnosti. Toda moramo se zavedati, da je 
taka oseba zaradi narave dela pogosto udeležena v cestnem prometu, 
kar se tudi lahko smatra kot nevarnost za nezgode. Sploh v kolikor 
redno spremljamo črno kroniko lahko vidimo, da so prometne nezgode
vsakodnevna realnost na slovenskih cestah.

Pozor!
Samozaposlena oseba mora pri svojem delu uporabljati sredstva za 
delo in osebno varovalno opremo, ki ustreza tveganjem pri delu ter 
predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam. Kadar opravljajo 
dela na skupnih deloviščih pa se morajo vključiti v pisni sporazum ter 
izvajati skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
Takoj, ko podjetnik zaposli delavca, se ne smatra več za
Samozaposleno osebo.

V tem primeru mora obvezno pisno oceniti tveganja, ki so jim delavci 
izpostavljeni ali bi jim lahko bili izpostavljeni pri delu. Po izvedenem 
ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu mora izdelati in 
sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki. V izjavi o 
varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene 
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v 
delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na 
podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela. Za tem se mora 
posvetovati z delavci ali njihovimi predstavniki in jim predstaviti 
ugotovitve, izhajajoče iz ocene tveganja ter ukrepe za zagotavljanje 
varnosti. Delavci imajo možnost podati svoje predloge in pripombe ter 
z delodajalcem razčistiti morebitne nejasnosti. K pisni oceni tveganja 
je za tem potrebno priložiti zapisnik o posvetovanju z
delavci oziroma njihovimi predstavniki.

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

ODPIS, ODLOG, OBROČNO PLAČILO DAVKA 
ZA FIZIČNE OSEBE

Davčnemu zavezancu se lahko odobri plačilo odmerjenega davka v več 
obrokih. V določenih primerih pa je upravičen do odloga ali celo do 
odpisa davčne obveznosti. V zvezi s tem ima 3 možnosti:

1. Plačilo na 3 obroke (se ne preverja socialnega položaja
 vložnika),
2. Plačilo na 12 obrokov (treba je priložiti instrument
 zavarovanja),
3. Odpis, odlog ali plačilo na 24 obrokov (preverja se socialni
 položaj posameznika).

POMEMBNO! Odlog, odpis ali obročno plačilo niso mogoči za 
izrečene globe in stroške postopka o prekršku, ki jih izreka davčni 
organ, za akontacije davkov ali davčni odtegljaj, prispevke za 
zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, ki se nanašajo na delavce, za obveznosti, na katere 
učinkuje postopek zaradi insolventnosti, ter za obveznosti, katere 
davčni organ le izterjuje. Odpis in delni odpis pa tudi nista mogoča za 
obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti in za obveznosti,
za katere odgovarjajo družbeniki izbrisanih družb.

Vir: www.durs.gov.si

OBDAVČITEV PRIPISANEGA DOBIČKA V 
D.N.O. JE ZAKONITA

Aktivnosti na tem področju so se začele že v letu 2009, zato nas čudi, da 
je OZS prav v tem trenutku tako ostro in neargumentirano napadla delo 
DURS. Upamo, da tovrstne obtožbe niso povezane z dokazovanjem 
nujnosti ohranitve čim večjega števila članstva v OZS oziroma z 
ozkimi osebnimi interesi. Če OZS ocenjuje, da zakonska ureditev tega 
področja ni ustrezna, potem mora OZS, v skladu z zakonodajnim 
postopkom, predlagati spremembe. Vsekakor pa to ni razlog za grob 
napad na delo DURS, ki zgolj izvaja veljavno zakonodajo. Podajamo 
še rezultate dela DURS na tem področju. Od konca leta 2010 do konca 
julija 2012 je bilo izvedenih 325 nadzorov, v katerih je bilo skupno 
dodatno odmerjenega 920.684 evrov davka. Nadzor v tem trenutku še 
aktivno poteka, potrebno pa je poudariti, da je organ druge stopnje že 
potrdil eno prvih odločitev Davčne uprave RS. 

Plačnik davka (v tem primeru je to d.n.o.) mora za davčnega zavezanca 
sam izračunati davek v obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK-
2), ki ga mora predložiti davčnemu organu na način in v roku, ki je 
predpisan z zakonom o davčnem postopku ali zakonom o obdavčenju. 
V postopku davčnega nadzora davčni organ le ugotavlja, ali je davčni 
zavezanec izpolnil svojo obveznost in obračunal davčno obveznost v 
pravilni višini in od pravilnih osnov. Dobiček, ki ga ustvari d. n. o. 
tekom poslovnega leta, se na podlagi drugega odstavka 94. člena 
Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 avtomatično pripiše 
kapitalskim deležem družbenikov. Pripis dobička kapitalskim deležem 
se obdavči kot dividenda, skladno s tretjim odstavkom 90. člena Zakon 
o dohodnini – ZDoh-2. Dobiček se pripiše kapitalskemu deležu 
družbenikov, ko je potrjeno oziroma 

Vir: www.durs.si.

VRAČILO DDV V ZVEZI S PRENOSOM 
NOVEGA PREVOZNEGA SREDSTVA V DRUGO 
DRŽAVO ČLANICO

Davčni zavezanec navaja, da mora fizična oseba iz Slovenije, ki živi in 
dela v drugi državi članici, še enkrat plačati DDV v tej drugi državi 
članici za avtomobil, ki ga je kupila v Sloveniji v mesecu februarju 2012 
in je bil do sedaj registriran v Sloveniji. Davčnega zavezanca zanima
pri katerem uradu je možno zahtevati vračilo DDV.

V nadaljevanju pojasnjujemo:
Ker v konkretnem primeru oseba ne opravi dobave novega prevoznega 
sredstva v drugo državo članico, ni upravičena do vračila DDV, ki ga je 
plačala ob nabavi tega prevoznega sredstva. V skladu s tretjim 
odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 
(Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11, 78/11 in 38/12) se za 
davčnega zavezanca poleg oseb iz prvega odstavka tega člena šteje tudi 
oseba, ki priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo, ki ga kupcu 
odpošlje ali odpelje prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun 
na ozemlje Unije. Na podlagi 2. točke 46. člena ZDDV-1 so plačila 
DDV oproščene dobave novih prevoznih sredstev, ki jih odpošlje ali 
odpelje prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun z ozemlja 
Slovenije v drugo državo članico, če se opravijo davčnim zavezancem 
ali pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci, katerih pridobitve blaga 
znotraj Unije niso predmet DDV, ali katerikoli drugi osebi, ki ni davčni 
zavezanec. Plačila DDV pa so oproščene tudi dobave blaga v obliki 
prenosa blaga v smislu 9. člena tega zakona v drugo državo članico, za 
katere bi se priznavale oprostitve v skladu s 1. do 3. točko tega člena, če 
bi bile opravljene za račun drugega davčnega zavezanca. V skladu s 
prvim odstavkom 9. člena ZDDV-1 se ob upoštevanju izjem iz drugega 
odstavka tega člena, za dobavo blaga šteje prenos blaga, ki je del 
poslovnih sredstev davčnega zavezanca, ki ga le-ta opravi v drugo
državo članico.

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 v (a) točki 2. člena določa, 
da se za pridobitev blaga znotraj Skupnosti v smislu točke (b) člena 
2(1) Direktive 2006/112/ES ne štejejo prenosi novih prevoznih 
sredstev oseb, ki niso davčni zavezanci in spremenijo stalno 
prebivališče, če v času dobave ni bilo možno uporabiti oprostitve iz
točke (a) člena 138(2) Direktive 2006/112/ES. Oseba je prevozno 
sredstvo nabavila v Sloveniji v mesecu februarju 2012 in ga v Sloveniji 
tudi registrirala. Na podlagi 19. člena ZDDV-1 je kraj dobave 
prevoznega sredstva, ki se ne odpošilja ali ne prevaža, v državi članici, 
v kateri je ta dobava, prenos pravice do razpolaganja s prevoznim 
sredstvom, opravljena, zato je bil osebi od dobave prevoznega sredstva 
obračunan DDV. Iz vprašanja davčnega zavezanca razumemo, da v 
konkretnem primeru ne bo prišlo do dobave novega prevoznega 
sredstva iz Slovenije v drugo državo članico (v skladu z Izvedbeno 
Uredbo Sveta pa niti do pridobitve blaga v drugi državi članici), saj ga 
bo iz Slovenije prenesla v drugo državo članico oseba, ki ni davčni 
zavezanec, in je bilo vozilo prvotno nabavljeno za namene uporabe in
registracije v Sloveniji.

V tem primeru oseba tudi ni upravičena do vračila DDV, ki ga je plačala 
v Sloveniji. ZDDV-1 v 64. členu namreč določa, da davčni zavezanec 
iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona, ki priložnostno dobavi novo 
prevozno sredstvo pod pogoji iz 2. točke 46. člena tega zakona, ima 
pravico, da odbije DDV, ki je vključen v nabavni ceni ali plačan pri 
uvozu ali pri pridobitvi prevoznega sredstva znotraj Unije, do zneska, 
ki ne presega zneska DDV, ki bi ga moral plačati, če dobava ne bi bila 
oproščena. Pravica do odbitka nastane in se lahko uveljavi samo v 
trenutku dobave novega prevoznega sredstva. Davčni zavezanec lahko 
uveljavlja odbitek DDV v obliki vračila DDV na podlagi zahtevka, ki 
ga v elektronski obliki predloži davčnemu organu v 15 dneh od dneva
Dobave.V 102. členu natančneje opredeljuje način vračila DDV, pri 
čemer v prvem odstavku določa, da sme davčni zavezanec iz tretjega 
odstavka 5. člena ZDDV-1 odbiti DDV, ki je vključen v nabavni ceni ali 
plačan pri uvozu ali pridobitvi novega prevoznega sredstva znotraj 
Unije, do zneska, ki ne presega davka, ki bi ga moral plačati, če dobava 
ne bi bila oproščena. Pravica do odbitka nastane in se lahko uveljavi, ne
prej kot v trenutku dobave.

Iz tretjega odstavka 102. člena pravilnika pa izhaja, da je davčni 
zavezanec iz prvega odstavka tega člena upravičen do vračila DDV, če
izpolnjuje naslednje pogoje:

· ni identificiran za namene DDV v Sloveniji;
· proda novo prevozno sredstvo iz tretjega odstavka 3. člena 

ZDDV-1 drugi osebi v drugo državo članico, prevozno 
sredstvo pa je prepeljano v to drugo državo članico;

· dokaže, da je plačal slovenski DDV pri nakupu tega 
novega prevoznega sredstva.

Vir. Http::///www.uradni-list.si
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PODJETNIŠTVO/KMETIJSTVO

RAZPIS NEPOSREDNIH POSOJIL V LETU 2012 

Predmet razpisa: Predmet razpisa so dolgoročna posojila za
financiranje investicij.

Sredstva so namenjena za posojila malim podjetjem ter kmetijskim 
gospodarstvom za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so: predelava 
in trženje kmetijskih proizvodov, turizem, obrt povezana s 
tradicionalnimi znanji (investicije povezane z osnovno kmetijsko 
dejavnostjo oziroma s pridelavo kmetijskih proizvodov so izvzete).

Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:
· nakup opreme-osnovnih sredstev, razen osebnih vozil,
· nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
· nakup licence, patenta in drugih pravic.

Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete turističnih kmetij 
dodelijo ob pogoju, da turistična kmetija zagotavlja, skupaj z 
investicijo, najmanj tri ločene oziroma samostojne prenočitvene enote.

Pogoji za sodelovanje: Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki so 
posojilno sposobne in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju 
vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mala podjetja (število 
zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 milj. EUR ali bilančna vsota 
manjša od 5 milj. EUR). Pogoj za pridobitev sredstev je, da ima 
prosilec sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine Nova 
Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren-Kostanjevica, 
Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba. Samostojni 
podjetniki in kmetje morajo imeti tudi stalno bivališče na območju
navedenih občin.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 1.800.000 EUR.
Razpisnik: Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev.
Vloge, ki bodo prispele do 20. v tekočem mesecu in bodo popolne, 
bodo obravnavane do 30. v naslednjem mesecu.

Dodatne informacije: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, 
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Tel: (05) 335-01-73, (05) 335-
01-05, (05) 335-01-58.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na 
skladu in spletnem naslovu: , pod rubriko aktualni
Razpisi.

www.nova-gorica.si

S.P. - PRENOS NA PREVZEMNIKA

S spremembo Zakona o gospodarskih družbah, ZGD-1G (

), lahko samostojni podjetnik prenese svojo dejavnost na
drugega podjetnika-prevzemnika.

Postopek prenosa podjetja
Pogodba o prenosu podjetja, mora biti sklenjena v obliki notarskega 
zapisa. AJPES po prejemu vloge za vpis podjetnika-prevzemnika, s.p. 
podjetnika-prenosnika, po uradni dolžnosti izbriše iz Poslovnega 
registra. Podjetnik-prevzemnik obdrži matično številko podjetnika-
prenosnika. Prenos dejavnosti ni mogoč, če podjetnik nameravani 
prenos podjetja ne objavi vsaj 3 mesece pred prenosom. Objava 
prenosa podjetja pomeni, da podjetnik s pismom obvesti upnike o 
nameravanem prenosu dejavnosti. Lahko prenos podjetja objavi v 
sredstvih javnega obveščanja ali v svojih poslovnih prostorih.

Vir: Moj spletni priročnik 38/2012

Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, UL. RS, 
št. 57/27

EKOKREDITI

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, ponuja 25 mio EUR sredstev
za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov.

Z ugodnim kreditom lahko financirate naložbe v:
· različne naložbe v zbiranje, obdelavo, predelavo in 

ponovno izrabo odpadkov,
· naložbe v čistilne naprave za odpadne vode in naprave za 

čiščenje pitne vode,
· naložbe na področju odvajanja odpadnih vod in oskrbo s 

pitno vodo,
· gradnjo novih nizkoenergijskih poslovnih objektov,
· energijsko sanacijo obstoječih poslovnih in proizvodnih 

objektov,
· obnovo obstoječe razsvetljave z namenom vsaj 30 % 

prihranka električne energije,
· nabavo okolju prijaznih tehnoloških linij, strojev in naprav,
· ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih procesih,
· proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter
· nabavo okolju prijaznih vozil.

Dodatne informacije: Več informacij najdete na spletni strani: 
 ali na telefonski številki: (01) 241 48 20.www.ekosklad.si

OBJAVA RAZPISOV ZA NADOMESTILO ŠKODE 
ZARADI POŽARA ALI STRELE IN ZARADI 
SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NESPOSOBNOSTI 
ZA DELO

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da je v 
Uradnem listu RS,  21. 9. 2012, objavilo dva javna razpisa, in sicer za 
Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele 
na kmetijskem gospodarstvu v letu 2012 ter za Ukrep II: Finančna 
pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2012.

Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 22.500 evrov. 
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v 
uradnem listu in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na 
spletni strani MKO.
Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz 
naslova ukrepa Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev 
poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi 
nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko 
gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele.

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 142.500 
evrov. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa 
v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi 
na spletni strani MKO.
Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja 
ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti 
oziroma l., ll. ali lll. kategorije invalidnosti ali več kakor šestmesečne 
osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj 
štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem 
obdobju.

Dodatne informacije
Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po 
njihovi objavi v uradnem listu dobijo na telefonski številki ARSKTRP: 
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 7.30 do 15.00 in v petek, od 
7.30 do 14.00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti 
na naslov aktrp@gov.si

Kdo je lahko podjetnik-prevzemnik 
dejavnosti?
Dejavnost s.p. je mogoče prenesti na 
zakonca, na osebo, s katero nosilec 
dejavnosti živi v dalj časa trajajoči 
življenjski skupnosti, otroke, posvojence, 
starše, posvojitelje, vnuke, brate in sestre.
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INFORMACIJE

SLOVENIA BUSINESS POINT

21. junija 2012 so na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo testno 
objavili nov državni spletni portal EUGO Slovenia - Slovenia 
Business Point. Obiščete ga lahko na spletnem naslovu: 

. Portal je namenjen domačim in tujim 
ponudnikom storitev, ki na enem mestu, na enostaven, pregleden in 
uporabnikom prijazen način nudi celovite informacije v življenjskem 
ciklu poslovanja. Vsebine so dostopne v slovenskem jeziku, v kratkem
pa bodo dostopne tudi v angleškem jeziku.

Osrednji del spletnega portala je namenjen predstavitvi informacij o 
pogojih za opravljanje reguliranih dejavnosti in poklicev v Republiki 
Sloveniji. Na ta način Slovenija izpolnjuje zaveze evropskih direktiv in 
omogoča prijaznejše in lažje poslovanje na trgu v Republiki Sloveniji. 
Spletni portal se bo v nadaljevanju še razvijal (projekt traja do leta 
2015), vsebine se bodo dopolnjevale, potekala bo intenzivna 
komunikacija z resorji glede prenove zakonodaje in sistema
urednikovanja oziroma vzdrževanja portala. Z dodelitvijo sredstev za 
projekt »Enotna kontaktna točka 2 – Vzpostavitev elektronskih 
postopkov poslovnega portala«, dne 13. 6. 2012, pa se začenja druga 
faza projekta EKT, ki bo omogočala ponudnikom storitev iz držav 
članic EU in Slovenije izvedbo vseh formalnosti in postopkov po 
elektronski poti (oddaja vlog v elektronski obliki in elektronske 
vročitve dovoljenj, itd.). Prve oddaje vlog na elektronski način bodo
predvidoma omogočene v letu 2013.

Cilj projekta EKT ni samo postavitev portala in objava informacij o 
pogojih za delo v Republiki Sloveniji, ampak tudi racionalizacija, 
poenostavitev in izboljšanje zakonodaje na področju reguliranih 
dejavnosti in poklicev. Posledično to pomeni izboljšanje poslovnega 
okolja za razvoj podjetništva v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, s 
ciljem enostavnega in hitrega vstopa na trg.Projekt se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna 
usposobljenost, prednostne usmeritve 5.1: Učinkovita in uspešna javna
Uprava.

Vir: moj spletni priročnik 36/12

http://www.eugo.gov.si/

REKLAMACIJA RABLJENEGA VOZILA

Pred dvema mesecema je stranka pri nas kupila rabljeno vozilo. 
Nedavno se je vrnila k nam z reklamacijo, da ima vozilo v resnici vsaj 
30.000 km več prevoženih kilometrov, kot je kazal uradni merilnik 
kilometrov in da ima za to tudi uradno cenitev cenilca avtomobilske 
stroke. Pravi, da od nas zahteva odškodnino in znižanje kupnine. 
Poudarjamo, da o napaki pri kilometrih nismo imeli pojma, saj nam je 
tako vozilo pripeljal prodajalec v komisijsko prodajo. Zanima nas, ali
Lahko stranka zoper nas uveljavlja zgornje zahtevke. 

Stranka ima v celoti pravno podlago za oba zahtevka, saj je v 
konkretnem primeru prišlo do skrite napake na vozilu, za katero 
odgovarjate vi kot prodajalec. Stranka lahko zdaj od vas zahteva tako 
znižanje kupnine za vozilo kot tudi morebitno škodo, ki ji je zaradi 
tega nastala. Vendar pa lahko po drugi strani tudi vi regresno zahtevate 
povrnitev zneskov, ki jih boste morali plačati stranki, in sicer od osebe, 
s katero ste sklenili pogodbo o komisijski prodaji vozila, saj vam je ta 
zamolčala napake na vozilu (lažni podatki o prevoženih kilometrih). 

Vir: Podjetnik 9/2012

SAMOZAPOSLITEV TUJCEV

Živite v Sloveniji, nimate državljanstva, pa vas kljub temu mika 
podjetništvo? V nadaljevanju vam je predstavljeno vse, kar morate 
vedeti o samozaposlitvi tujcev v Sloveniji, katere dokumente
potrebujete in koliko vas bo vse skupaj stalo.

Osebno delovno dovoljenje
Ste vedeli, da kot tujec lahko sami zaprosite za osebno delovno 
dovoljenje, ki vam omogoča zaposlitev oziroma delo pri katerem koli 
delodajalcu v Sloveniji? Vlogo za izdajo osebnega delovnega 
dovoljenja vložite na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
(obrazec ZRSZ-TUJ-1). K njej ne pozabite priložiti še fotokopije 
potnega lista in drugih dokazil, ki so navedena pri posamezni vrsti
prosilca.

Osebnih delovnih dovoljenj je več vrst:
·osebno delovno dovoljenje za 1 leto – za samozaposlitev,
·osebno delovno dovoljenje za 3 leta,
·osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas.

K vlogi za izdajo osebnega delovnega dovoljenja morate priložiti:
·fotokopijo potnega lista (fotokopijo potnega lista morate 

priložiti pri vseh vrstah delovnih dovoljenj),
·podatek o plačilu upravne takse za vlogo in delovno 

dovoljenje (tudi to dokazilo morate priložiti vsem vrstam 
dovoljenj).

Vir: , Moj Spletni priročnik 37/2012ZRSZ

BREZPLAČNA TRŽNA ANALIZA ZA TUJE 
TRGE

Se lotevate raziskave potencialnih izvoznih trgov za vaše izdelke ali
kakšne druge vrste tržne raziskave?

Vas zanima:
· Katera država uvozi največ izdelkov, ki jih proizvajate?
· Na katerih trgih uvoz "vaših" izdelkov raste?
· Kakšne so carinske dajatve ali druge omejitve za izdelek v 

posamezni državi?

Slovenskim podjetem zagotavljamo brezplačen dostop do 
, ki zajemajo 

baze Trade Map, Market Access Map, Trade Competitiveness Map in 
Standards Map, ki so odlično dopolnilo in pomoč pri raziskavah tujega
trga ali . 

Kaj vam obetajo tuji trgi?
Baze MAT vam zagotavljajo informacije kot so:

· katera država uvozi in izvozi največ izdelkov/storitev, ki 
jih proizvajate in kakšen je delež v svetovnem 
uvozu/izvozu;

· kakšni so trendi uvoza in izvoza teh izdelkov na tujih trgih;
· kolikšen je obseg in gibanje izvoza in uvoza teh izdelkov v 

določeno državo po letih, četrtletjih, mesecih;
· kakšne možnosti za diverzifikacijo izdelkov ponujajo tuji 

trgi;
· kakšne so carinske dajatve in tarifne opustitve v preko 185 

državah;
· tržne analize 240 držav;
· podatke o tujih neposrednih investicijah za 200 držav 

skupaj s podatki o trgovinskih tokovih, tarifah in o 
podjetjih v tujini, s katerimi je mogoče prepoznati nove 
poslovne priložnosti, ki jih ponujajo tuji trgi, itd.

Med navedenimi bazami podatkov izpostavljamo bazo Trade Map, ki 
predstavlja največjo bazo podatkov s področja mednarodne trgovine na 
svetu in nudi podatke o trgovinskih tokovih v merskih enotah, po
vrednostih, količini za:

· 220 držav in regij,
· 5300 proizvodov (HS kode)

Naročilo dostopa do baz: Za pridobitev brezplačnega dostopa do
baz izpolnite  in ga skeniranega pošljite na naslov:

.

tržno-
analitske baze podatkov MAT (Market Analysis Tools)

pripravi izvoznega načrta

obrazec
Izvoznookno@japti.si
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7 KORAKOV ZA USPEŠEN SEJEMSKI NASTOP

1. Za uspešno sejemsko predstavitev so pomembne aktivnosti pred 
sejmom: obvestilo partnerjev in javnosti, da nastopate na sejmu, 
povabilo na obisk, po koncu sejma pa obdelava podatkov, zahvala za
obisk na sejmu, pošiljanje ponudb.

3. Na sejmu vas morajo zastopati visoko motivirani zaposleni, ki so 
urejeni in nasmejani ter dobro poznajo razstavljen produkt. Pomembno 
je, da znajo zainteresiranemu obiskovalcu odgovoriti na vsa vprašanja. 
Včasih vam dobri in komunikativni zaposleni lahko nadomestijo
slabše opremljeni razstavni prostor in obratno.

4. Stalna prisotnost na sejmu; dogaja se, da podjetja zakupijo prostor, 
postavijo nanj svoje eksponate, potem pa celo zapustijo sejem in se 
vrnejo šele, ko je potrebno pospraviti, ob koncu sejma. Ta način
razstavljanja ne daje želenih rezultatov.

5. Razstavni prostor naj bo stilsko urejen in v kontekstu s produktom, ki 
ga razstavljate. Včasih je manj lahko več. Uporabite inovativne 
pristope in na primer razstavljeni produkt uporabite kot del razstavnega 
prostora (mizarji lahko svoje stole in mize uporabijo kar za počitek
Obiskovalcev).

6. Obiskovalci si vas bodo bolj zapomnili, če bodo na vašem 
razstavnem prostoru prejeli kakšno zanimivo promocijsko darilo.

7. Ne pozabite na aktivnosti po koncu sejma: obdelava podatkov, 
zahvale za obisk na sejmu, pošiljanje ponudb in drugo.

Vir: Moj spletni priročnik 38/2012

2. Odločiti se morate, kateri eksponat boste 
razstavili na sejmu, kako ga boste postavili, itd. 
Postavite se v kožo obiskovalca. Potrebno seje 
zavedati, da ne razstavljate vedno tistega, kar bi vi 
radi pokazali, temveč se potrudite pokazati tisto,
Kar bi obiskovalci radi videli.

POSLEDICE KONFLIKTOV

Konflikt implicira jezo, neposreden spopad, rušilno obnašanje. Zaradi 
teh lastnosti ga navadno dojemamo kot nekaj slabega. Vendar ni 
konflikt tisti, ki je sam po sebi negativen. Kakšne učinke bo proizvedel, 
je odvisno predvsem od vzrokov, ki so do njega pripeljali in seveda
njegovega razpleta. 

Učinki konfliktov na organizacijo so odvisni tudi od njihove 
intenzivnosti. Za dobro delovanje sistema mora obstajati nek optimalni 
nivo konfliktov. Včasih je potrebno prenizko raven konfliktov celo 
stimulirati, saj takšno stanje lahko privede do pometanja problemov 
pod preprogo, apatije, stagnacije in premalo nujno potrebnih 
sprememb. V nasprotnem skrajnem primeru, pa prihaja do kaosa,
dezorganizacije, reševanja konfliktov namesto dela.

· ovirajo optimalno delovanje sistema: namesto opravljanja 
svojih delovnih obveznosti, člani organizacije vlagajo svoj 
čas in energijo v njihovo poglabljanje ali reševanje. 
Rezultat je zmanjšanje produktivnosti, zmanjšana 
odzivnost podjetja navzven, odvračanje pozornost z 
organizacijskih na osebne cilje, 

· ker se konflikti pogosto dojemajo osebno, posamezniki 
vidijo reševanje konflikta kot stvar osebnih zmag ali 
porazov ter se tako tudi obnašajo. Zmagati v konfliktu se 
postavi nad interese podjetja in služi le zadovoljevanju 
lastnih potreb in interesov, 

· pri sprejemanju odločitev konflikti poudarjajo čustva 
namesto razuma, kar vpliva na kvaliteto sprejemanja 
pomembnih odločitev. Posamezniki se zaradi osebnega 
dojemanja konflikta odzivajo čustveno in kmalu niso več v 
konfliktu s to ali ono idejo, temveč s tem ali onim 
posameznikom, 

· konflikti izzovejo stres, frustracije in celo vrsto negativnih 
psihofizičnih stanj. 

Pozitivne posledice konfliktov
V kolikor se s konfliktom pozorno upravlja in ta ne uide izpod nadzora,
lahko konflikt podjetju celo koristi. 

Konflikti tako lahko:
· opozarjajo na probleme, ki so bili do tedaj spregledani. 

Prinašajo pomembne informacije, kot npr. na katerih 
področjih niso jasno opredeljena pravila, katere postopke je 
potrebno izboljšati, kje se je potrebno bolj angažirati 
(motivacija, pridobivanje povratnih informacij ...), 

· motivirajo udeležence na obeh straneh, da spoznajo in lažje 
razumejo stališča svojih sodelavcev, spodbudijo

        samokritiko, 
· so spodbuda za iskanje novih idej, pristopov, kar vodi do 

inovacij in sprememb. Konflikt je lahko odlična spodbuda za 
izboljšavo postopkov, produktov in učinkov, sprožajo pa tudi 
spreminjanja osebnih stališč, prepričanj in vrednot, 

· povečujejo lojalnost znotraj posameznih skupin in s tem 
motivacijo za doseganje skupnih ciljev. Skupinska kohezija 
se poveča, kadar se skupina nahaja v konfliktu z drugo 
skupino. Povečuje se sodelovanje, manjšajo se medsebojne

        razlike. 

Več o konfliktnih situacijah v podjetju lahko berete vsake 14 dni v 
vestniku HR-Faktor.

Negativne posledice konfliktov
Konflikt pogosto proizvede močna negativna 
čustva in je zaradi tega zelo stresen. Ovira 
komunikacijo, včasih do te mere, da onemogoča 
vsakršno usklajevanje med posamezniki, 
skupinami, oddelki. Nerešeni konflikti za 
podjetje predstavljajo velik strošek in poleg
Tega:

IZVRŠNICA

Izvršnica je listina, ki jo uvaja novi Zakon o preprečevanju zamud 
pri plačilih (ZPreZP-1) in vsebuje izjavno dolžnika, s katero se ta
Zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek.

Določbe, ki urejajo izvršnico, so pričele veljati z uveljavitvijo zakona 
28. 7. 2012, določbe o postopku uveljavitve terjatve na podlagi
izvršnice pa se bodo začele uporavljati 28. 10. 2012.

Ureditev izvršnice v Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih kot 
instrumenta zavarovanja ali plačila pomeni še en poskus za dosego 
namena zakona – odprave plačilne nediscipline. Upnik se izogne 
sodnemu postopku in je v primeru zadostnih sredstev na dolžnikovem 
računu lahko zelo hitro in učinkovito poplačan. Četudi naj bi izvršnica 
služila tudi (ali predvsem) kot sredstvo zavarovanja, pa ureditev ne 
onemogoča dvakratnega poplačila upnika, saj banka ne preverja ali je 
bila terjatev že poravnana. Tako se bo izvršnica v praksi verjetno bolj 
uporabljala kot plačilo, saj lahko upnik ob zapadlosti terjatve izvršnico 
predloži banki v izplačilo. Vsekakor je nova možnost in ureditev 
izvršnice dobrodošla tudi pri sklepanju pogodb, ko lahko en 
pogodbenik -  bodoči upnik od drugega pogodbenika (bodočega
dolžnika) zahteva izročitev izvršnice.

Računovodski in davčni nasvet.

Vir: Verlag Dashöfer 
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DOBRO JE VEDETI

KAJ JE DELO NA ČRNO?

Za delo na črno se šteje, ko posameznik, pravna oseba ali 
samostojni podjetnik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan 
ali priglašen, kot to določa 

 ali drugi zakoni. Poudariti je 
potrebno, da se nadzirajo tudi soudeleženci dela na črno, kar 
pomeni, da stori prekršek tudi tisti, ki drugemu omogoči
Opravljanje dela na črno.

Na Tržnem inšpektoratu RS zelo veliko pozornosti posvečamo nadzoru 
dela na črno. Tako kot vsako leto, tudi v letu 2012 nadaljujemo s 
poostrenim nadzorom dela na črno. Nadzori se opravljajo na podlagi 
prejetih prijav, pregledanih oglasov v lokalnih časopisih, na oglasnih 
deskah v soseskah, stavbah in na spletu ter lastnih inšpektorjev zaznav 
na terenu. V času od začetka januarja do konca julija 2012 smo tržni 
inšpektorji v skladu z določili ZPDZC opravili 3621 pregledov (15,8 
% več, kot v enakem obdobju leta 2011) pri pravnih osebah in pri 
posameznikih - šušmarjih. 324 kršiteljem smo z odločbo prepovedali 
opravljanje dela na črno, 367 kršiteljev smo tudi kaznovali z izrekom
globe, od tega 10 tujih državljanov.

Glede na gospodarsko situacijo v državi prosimo vse državljane, da v 
primeru zaznave opravljanja dela na črno, podate prijavo. V kolikor 
delate brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi oziroma niste prijavljeni v 
zavarovanje, gre za zaposlovanje na črno. Taka prijava sodi v 
pristojnost , zato se morate v tem primeru
obrniti na njih.

Prijavo lahko podate po elektronski pošti na naslov  ali 
neposredno na sedež Tržnega inšpektorata RS, Parmova 33, Ljubljana. 
Prijava je lahko anonimna, če pa je prijavitelj znan, se njegovi podatki 
v skladu z  zavezancu ne 
smejo posredovati. Za učinkovito in uspešno izvedbo postopka 
potrebujemo čim več podatkov o posamezniku, ki krši določbe 
ZPDZC: osebno ime, stalno oziroma začasno prebivališče, opis 
prekrška, navedbo dejstev oziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve 
prekrška (čas in kraj dela, za koga je delal, morebitni podatek o plačilu) 
in vse ostale podatke, ki bi bili koristni za uspešno izvedbo postopka.

Prepričani smo, da si vsi želimo zdravega napredka našega 
gospodarstva. Za dosego tega moramo pomislit prvo pri sebi in se 
odločiti, da ne bomo opravljali dela na črno ter da ne bomo 
najemali izvajalcev, ki svoje delo opravljajo na črno.

Vir: Tržni inšpektorat RS

Zakon o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno (ZPDZC)

Inšpektorata RS za delo

gp.tirs(at)gov.si

Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)

OBVEZNA IZDAJA GARANCIJE TUDI ZA…

Na podlagi 19. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) je minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal Pravilnik o blagu, za katero 
se izda garancija za brezhibno delovanje. Pravilnik je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 14/2012, dne 24. 2. 2012 in je začel veljati 
petnajsti dan po objavi. 5. člen pravilnika določa 6-mesečno prehodno 
obdobje za določene proizvode. Tako so imeli proizvajalci od 
uveljavitve pravilnika šest mesecev časa, da so izdali garancijo za
brezhibno delovanje.

Seznanjamo vas, da je z dnem 10. 9. 2012 poteklo prehodno 6 mesečno 
obdobje, po katerem je obvezna izdaja garancije za brezhibno 
delovanje za obdobje enega leta tudi za naslednje proizvode:

· električni aparati za pomivanje,
· stavbno pohištvo,
· štirikolesniki na motorni pogon, za katere se ne 

uporabljajo predpisi o homologaciji po predpisih o 
motornih vozilih,

· električna vozila in kolesa,
· kolesa,
· otroški vozički,

LJUBITELJEM ZELIŠČARSTVA IN  NARAVNE 
KOZMETIKE

SI ŽELITE SAMI IZDELATI SVOJO PRILJUBLJENO 
NEGOVALNO KREMO  ? in to  iz naravnih sestavnih, 

brez dodatnih kemikalij …

Društvo Zdrav podjetnik vas vabi, da se udeležite delavnice, kjer bomo 
sami izdelali kar tri vrste negovalne kreme, in sicer ognjičevo in 
konopljino kremo za lepši videz ter  kremo iz divjega kostanja, ki  
preprečuje nastajanje krčnih žil.

Pod  vodstvom naše sodelavke Nine, ki sama že vrsto let  pripravlja in 
uporablja  naravno kozmetiko, si bomo pripravili tri vrste 
negovalnih krem, jih odnesli domov ter tudi preizkusili.  Seveda, 
boste v bodoče kreme lahko sami izdelovali, saj  so pripravljene iz  
(enostavnih) naravnih sestavin.

Delavnico bomo izvedli na EKO TOČKI v Dekanih, 06. oktobra  
2012.

Čas trajanja:  od 10.00 do  13.00 ure, z vmesnim odmorom za osvežilni 
napitek.

Prispevek:  15,00 Ä; vključuje organizacijo in izvedbo delavnice, 
stroške materiala za izdelavo pripravkov, napitek.

V kolikor ste zainteresirani, prosimo, da se predhodno prijavite, in sicer 
po tel. 041 836 011 ali po e-pošti: .
V primeru neustreznega vremena, bomo delavnico prestavili na drugi 
termin.

DRUŠTVO ZDRAV PODJETNIK

zdravp@gmail.com

· otroški avto-sedeži,
· vodna rekreacijska plovila,
· radijsko vodene naprave,
· navigacijske naprave,
· sprejemniki signalov,
· slušalke,
· mikrofoni,
· električni aparati, namenjeni izboljšanju zdravstvenega 

stanja in telesnega počutja ter
· male komunalne čistilne naprave do 50 PE.

Na podlagi zgoraj navedenega velja, da mora proizvajalec izdati 
garancijo za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega leta za vse
v pravilniku naštete proizvode.

Vir: Tržni inšpektorat RS
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POSLOVNA IDEJA: IZPOSOJA ELEGANTNIH 
OBLAČIL

Začetni stroški: od 25.000 do 70.000 evrov
Oglaševanje: internetno oglaševanje, letaki, oglasi v časopisih in 
revijah, od ust do ust
Konkurenca: da
Čas delovanja: vse leto

Dejstva
Kdo pravi, da morajo stranke priti do vas? Zakaj jim ne bi vi dostavili 
oblačil na dom? Dejstvo, da imamo zaradi hitrega tempa življenja 
čedalje manj časa, izkoristite sebi v prid. Vsak, ki si bo želel 
izposoditi eleganten suknjič, krilo ali kaj podobnega, bo le telefoniral 
in vnaprej rezerviral termin sestanka. Vi se boste nato pripeljali do 
strankinega doma ali pisarne, vzeli mere in ji želeno naslednji dan 
dostavili. Potrebovali boste kombi, oblačila, obvezna oprema bo tudi 
telefon in dostop do svetovnega spleta (preko njega lahko oglašujete, 
iščete stranke, se povezujete z njimi, izmenjavate mnenja …). Biti 
morate odprti, komunikativni, točni, dobrodošlo bo tudi poznavanj
modnih trendov.

Trg
Še vedno ostaja tradicija, da za obisk večernih zabav, porok, 
gledaliških ali opernih predstav, maturantskih plesov, in še bi lahko 
naštevali, potrebujemo elegantna oblačila. Glamur in prefinjenost sta 
namreč rdeča nit mnogih slavnostnih dogodkov, zato mora vsakdo v 
omari imeti vsaj nekaj kosov čudovitih kril, suknjičev, čevljev, 
bolerov, smokingov … Ker pa kupovanje tovrstnih modnih kosov 
garderobe ni poceni, je morda posel izposoje elegantnih oblačil pravi 
za vas. Dodajte le še jeklenega konjička in se nato osredotočite na
obetajočo mobilno dejavnost.

Nasvet
Svetujemo, da se povežete z načrtovalci porok in organizatorji 
dogodkov, saj si boste na ta način lažje pridobivali stranke. 
Dogovorite se, da vas priporočijo, pripravljene imejte profesionalno 
izdelane fotografije in dobro spletno stran, na katerih bodo dobro 
vidna oblačila, ki jih dajete v najem. Vaš cilj naj bo poskrbeti za 
strankino zadovoljstvo, in sicer s kvalitetnimi izdelki, 
konkurenčnimi cenami, profesionalnim odnosom in široko izbiro 
elegantnih oblačil. Osredotočite se tudi na svetovanje, saj nemalo 
strank niti ne ve, kaj si želijo, kaj jim pristoji, v čem so videti lepe in
zapeljive … Ponudite tudi obleke za najmlajše. Uporabljajte 
lahkotne materiale, ponudite oblačila, ki vsebujejo elastan, saj je ta 
zelo prožen in prilagodljiv, ne pozabite pa niti na dodatke, s katerimi
je mogoče popestriti enostaven ali enobarven kos oblačila. 

POZNATE PERSPEKTIVNE POKLICE?

Ob ponedeljkih zvečer vas vabimo k ogledu druge serije nanizanke 
"TO BO MOJ POKLIC", s katero promoviramo perspektivne 

poklice in poklice s kadrovskim primanjkljajem.
Oddaje bodo na sporedu na 2. programu TV Slovenija vsak 

ponedeljek ob 18.30.
V 30-ih oddajah bo predstavljenih 55 perspektivnih poklicev ter 
poklicev, ki jih na trgu dela primanjkuje. Oddaje smo s pomočjo 
produkcijske hiše STVA, d.o.o. pripravili na pobudo in v tesnem 
sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.

Projekt delno financira Evropski socialni sklad.

SEZNAM POKLICEV ZA PREDVAJANJE - TV 
SERIJA PROMOCIJA POKLICEV 2 Poklic 

Gastronom hotelir (kuhar, natakar) 
Gastronom-turistični tehnik 
(receptor, prodajalec turističnih storitev) 
Vinski svetovalec NPK 
Barman NPK 
Turistični animator 
Vodja cateringa (NPK) 
Organizator v turizmu (predstavitev tudi v okviru igralništva) 
Naravovarstveni tehnik 
Ekolog 
Tehnik za geodezijo 
Geodet 
Fizioterapevt 
Delovni terapevt 
Oblikovalec maske, Masker, Vizažist (NPK1) 
Kozmetolog 
Mehatronik tehnik 
Inženir mehatronike 
Inženir strojništva 
Zobotehnik 
Zobozdravnik 
Zdravnik (družinska medicina) 
Zdravnik - kirurg 
Veterinarski tehnik 
Veterinar 
Častnik krova: plovni tehnik 
Častnik stroja: ladijski strojni tehnik 
Varilec 
Farmacevt - tehnolog 
Farmacevt - lekarnar 
Kemijski tehnik 
Inženir kemije 
Arhitekt 
Inženir gradbeništva 
Vzgojitelj predšolskih otrok 
Učitelj razrednega pouka 
Voznik (TPK2) 
Avtoserviser 
Inštalater hladilnih, ogrevalnih in vodovodnih naprav 
Tehnik za logistiko 
Skladiščnik, viličarist 
Inženir informatike 
Inženir elektrotehnike 
Inženir energetike 
Medijski tehnik 
Komunalni inženir 
Fizik 
Meteorolog 
Inženir lesarstva 
Policist 
Varnostnik, varnostni telesni stražar (oba NPK) 
Detektiv 

PREMOSTITVENI KREDITI ZA EU 
PROJEKTE

V sodelovanju s CoopEst in TISE vam na Dobri borzi ponujajo 
premostitvene kredite za izvajanje projektov za katere imate sicer 
zagotovljena EU finančna sredstva, a se srečujete s problemom 
likvidnosti. Maksimalna višina sredstev je do 50.000 EUR, ročnost
predvidoma do 3 let.

Za informacije pišite na info@dobraborza.si (Primož Šporar, 
GSM 041684 182), vse info na spletni strani 
www.dobraborza.si. 

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

PODJETNIŠKA BORZA

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

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

   

 IZOLA-LIVADE
NOVOGRADNJA- POSLOVNO STANOVANJSKI DVOJČKI
V mirnem in sončnem predelu, na robu mesta Izola, se nahaja 
zazidava poslovno stanovanjskih objektov-dvojčkov. Parcela z 
urejenim dvoriščem meri cca. 400 m2 po enoti. Omogočeno je 
fleksibilno razporejanje prostorov in maksimalna prilagodljivost 
kupcu. Iz teras pogled na morje. Cena: 1.530Ä/m2 z vključenim 
ddv-jem.

AKTUALNO
Koper- Markovec v poslovno stanovanjskem objektu prodamo 
zelo  lepo in svetlo  4S dupleks stanovanje, komplet prenovljeno 
in komplet opremljeno. Čudovit pogled na morje. Vabljeni na 
ogled. 96 m2,  185.000Ä
Parecag- Sečovlje - tik ob solinah prodamo v objektu s petimi 
enotami večsobno stanovanje, delno prenovljeno, možnost 
razdelitve na dve stanovanji ali ureditev v več sobno stanovanje. V 
brezplačni uporabi vrt cca. 300 m2. Možnost parkiranja.  Možnost 
menjave za manjšo hišo v zaledju z več zemlje+ doplačilo. 
Izhodiščna cena je 140.000Ä in je odvisna od načina plačila.
Izola- Livade- poslovni prostor, - noogradnja, v IV. gradbeni fazi, 
za pisarno, trgovino ali lokal 115 m2. Zelo svetel, v neposredni 
bližini računovodski servis, zobozdravstvena dejavnost, notarska 
pisarna, upravna enota, market … Cena: 1500Ä+ddv.
Koper- Sp. Semedela_ prodamo komplet prenovljeno garsonjero 
v 1. nadtropju. 22,53 m2. Cena 74.900Ä. Zanimivo tudi za 
upokojence,  študente ali kot naložbo.
Izola, kajuhova- dostop s tovornim vozilom- poslovni prostor 
315m2, namenjen  trgovini ali skaldišču. Možen najem ali prodaja
Marina Izola- AMFORA oddamo poslovni prostor v izmeri 97 
m2 in 47 m2; mesečni najem 12Ä/m2.
HIŠE PRODAMO: Sp. Semedela, Izola, Dragonja, Ljubljana 
Videm, Koper okolica – Lopar, Marezige. Vabljeni v naše prostore!
Koper-okolica - Lopar- le 12 km iz Kopra,
 stanovanje+garsonjera;možnost dozidave ali izgradnje bazena.
Velika parcela. Komplet prenovljena. 
Gradbinci: Iščemo soinvestitorja za izgradnjo oziroma prenovo 
dvostanovanjske hiše v štiristanovanjsko hišo. Lokacija:Bertoki

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

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

Nemško podjetje, specializirano za proizvodnjo visoko 
 kakovostnih invalidskih vozičkov za zasebno in javno  rabo,  
išče partnerja za sodelovanje v Evropi in Rusiji.  Podjetje  
ponuja svoje storitve kot podizvajalec. Poleg tega podjetje 
išče  tujega distributerja za svoje proizvode,  zainteresirano 
je tudi  za vzajemno proizvodnjo.  Šifra: EEN-sept-02 
Bolgarsko podjetje, specializirano za projektiranje, vgradnjo 
 in vzdrževanje varnostnih sistemov in naprav, proizvajalec 
 komunikacijskih sistemov za daljinsko upravljanje in 
nadzor  naprav in postopkov, poslovne varnosti in fizičnega 
varovanja  podjetij in posameznikov, išče partnerje, ki so 
zainteresirani  za sistem za sledenje - GPS nadzor. Podjetje 
išče trgovske posrednike - agente, zastopnike ali 
distributerje. Podjetje  prav tako ponuja franšizo.  
Šifra: EEN-sept-04 
Podjetje iz Velike Britanije, dobavitelj brezalkoholnih  
pijač (čaji, jogurtni napitki,  napitki iz sladoleda, ipd)  
išče proizvajalce slamic, skodelic in smetane brez laktoze. 
Šifra: EEN-sept-05 
Nizozemsko podjetje, ki je specializirano za lesene  
gradbene proizvode, išče agente in distributerje. Podjetje  
prav tako ponuja, da postane distributer ali koproducent  
(bodisi kot podizvajalec ali partner za skupno podjetje) za  
nove lesene proizvode, ki ponujajo nove možnosti za 
uporabo  lesa kot gradbenega materiala na Nizozemskem. 
Šifra: EEN-sept-06 
Slovaško podjetje, distributer za proizvode za ogrevanje in  
hlajenje, išče proizvajalce komponent in proizvodov, ki se  
uporabljajo v sistemih ogrevanja in hlajenja. 
Šifra: EEN-sept-10 
Belgijsko podjetje, specializirano na področju razvoja 
mobilnih aplikacij za številne in različne oblike poslovanja 
in nudenja  poslovnih storitev ponuja storitve podizvajanja v 
Evropi. Šifra: EEN-sept-14 
Poljsko podjetje  išče distributerja za sistem biomonitoringa 
 za vodne sisteme, ki je edini v celoti avtomatiziran in prost  
sistema vzdrževanja. Prav tako ponuja podizvajalske storitve  
kot dobavitelj navedenega sistema biomonitoringa, ki iščejo  
tovrstne tehnologije.  Šifra: EEN-sept-15 
Češki proizvajalec solarnih sistemov senčil (markize, rolete, 
šotori) z dolgoletnimi izkušnjami doma in v tujini,  išče 
distributerje in nudi specializirano proizvodno storitev tujim 
izvajalcem. Šifra: EEN-sept-16 
Škotsko podjetje, ki je razvilo multimedijski sistem 
(prenosljivi zasloni in mobilni projektorji) za uporabo v 
marketinških kampanjah  in promocijskih aktivnostih, se 
zanima za poslovno sodelovanje z agencijami za trženje in 
medijskimi agencijami, ki iščejo netradicionalne načine za 
ustvarjanje edinstvene in uspešne kampanje za svoje stranke. 
Šifra: EEN-sept-18 

 

ŠPANSKA PODJETJA IŠČEJO TRGOVSKE 
AGENTE

Skupina podjetij iz Španije, z osnovno dejavnostjo proizvodnje in 
trgovanja s prenosnimi elementi, kot so zobniki, jermenice in plošče 
išče trgovske agente iz Slovenije za sklenitev poslovnega sodelovanja.

Dodatne informacije: Kontaktni podatki: , 
, 

Tel.+34 96 166 84 57, Fax. +34 96 166 86 93, 
Mob. Phone: +34 693 443 842

http://www.yuk.es/
www.pcsbelts.es www.perhar.net

http://www.perhar.net


ENOTNA REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA - RŠS JUŽNA PRIMORSKA 

INFORMACIJE:

RRC Koper, Župančičeva 18, 6000 Koper, tel.: 05 66 37 586, e-pošta: 
, spletna stran: 

ali

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, 6210 Sežana, tel.: 05 73 
44 362, e-pošta: , spletna stran: 

www.rrc-kp.si/rss

Bi si rad že med šolanjem zagotovil kasnejšo zaposlitev?

Si dijak ali študent, ki se bo po končanem šolanju/študiju zaposlil na območju Južne 
Primorske?

IZKORISTI PRILOŽNOST, KI JO PONUJA ENOTNA REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA

tamara.ristic@rrc-kp.si www.rrc-kp.si/rss

info@ora.si www.ora.si/shema.php


