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PROJEKT ADRIA FOOTOURING, IPA 
ADRIATIC

13. decembra je na uvodnem sestanku med partnerji v Pescari 
uradno prièel projekt Adria footouring, ADRIAtic
FOOd and TOURism: INnovatinG smes.

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. 
Sploðni cilj projekta ADRIA FOOTOURING je okrepiti inovacijske 
sposobnosti malih in srednjih podjetij (MSP) v prehrambnem in 
turistiènem sektorju. To þelimo storiti z izboljðanjem inovacijskega
okolja, kjer MSP-ja poslujejo.

Vodilni partner je Provinca Pescara (ITA), koordinator pa podjetje 
Insight & Co. s.r.l. (ITA). Partnerji prihajajo ðe iz Italije, Bosne in
Hercegovine, Èrne Gore ter Albanije. 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.

 

Projekt delno financira EU
 

Instrument za predpristopno pomoè
 

PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA

Regionalni razvojni center Koper (RRC) je objavil javni poziv za 
vkljuèitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 za 
Obalno-kraško regijo (obèine Divaèa, Hrpelje-Kozina, Izola,
Komen, Koper, Piran in Sežana).

Ciljna skupina so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, 
magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco 
brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v 
skladu z doloèili tega javnega poziva. Kandidati bodo v obdobju petih 
mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v 
skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, 
zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V 
tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni naèrt bodoèega podjetja 
oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v 
obdobju enega leta po zakljuèku usposabljanja. Udeleženci bodo pri 
Regionalnem razvojnem centru Koper redno zaposleni za èas 
usposabljanja, ki traja pet mesecev. Za to obdobje jim pripada plaèa 
v višini minimalne plaèe in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v 
skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v 
operacijo vkljuèili 1. 2. 2013, nato pa jim bo sledila še ena skupina. V
operacijo bosta vkljuèeni dve skupini po deset oseb.

Rok za prijavo: 7. januar 2013

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Regionalni 
razvojni center Koper, Županèièeva 18, Koper, Tel: (05) 66 37 582, 
e-mail: , Spletna stran: .tina.matekovic@rrc-kp.si www.rrc-kp.si

NOVE KOLESARSKE POTI NA PRIMORSKEM 
IN GORENJSKEM

Štiri primorske obèine in ena gorenjska so po dobrem letu in pol 
izvajanja projekta Inter Bike zakljuèile svoje investicije v 
kolesarske poti. Doloèen je tudi osnutek glavne kolesarske trase od 
Kranjske Gore mimo Nove Gorice, Cerknega in Kopra do
Ravenne. 

Februarja se bo izteklo drugo leto strateðkega èezmejnega slovensko-
italijanskega projekta Inter Bike - Èezmejne intermodalne kolesarske 
povezave, katerega glavni namen je povezati obe drþavi s kolesarskimi 
potmi. Pet slovenskih obèin, sodelujoèih pri projektu, Kranjska Gora, 
Kobarid, Brda, Miren-Kostanjevica in Komen, je v letu 2012 zgradilo 
in uredilo veè odsekov kolesarskih poti, ki peljejo proti meji in se 
navezujejo na italijansko kolesarsko omreþje. Kranjska Gora je 
zgradila del poti od kriþiðèa za Planico proti Kranjski Gori. Obèina 
Kobarid je uredila odseka mimo Robièa proti Èedadu ter ob Nadiþi, 
mimo Podbele do Robidiðè. Obèina Brda je asfaltirala odsek med 
nekdanjim mejnim prehodom Valeriðèe in Dolenjim Cerovom. V 
Obèini Miren-Kostanjevica so uredili povezovalni odsek med Vrtojbo 
in Mirnom. Dela v Obèini Komen pa so potekala med Rubijami in 
Ðrbino, Kobdiljem in Ðtanjelom, Ðtanjelom in Podlasi ter med 
Gabrovico in Kobjeglavo oziroma Tupelèami. Skupna vrednost vseh 
investicij je dobrih 447.000 evrov. V letoðnjem letu bo urejena ðe 
kolesarska pot med Cerknim in Partizansko bolnico Franjo, 
predvidoma pa naj bi zaèeli z deli na obmoèju Dekanov tudi v Mestni
Obèini Koper. 

Projektni partnerji so konec leta 2012 doloèili 
potek glavne kolesarske trase. Na slovenski 
strani se zaène v Kranjski Gori, od koder se 
nadaljuje èez Vrðiè, po Soðki dolini do Mosta 
na Soèi, kjer se razdeli v dva kraka - enega proti 
Novi Gorici, drugega pa proti Cerknem. 
Zdruþita se na Krasu od koder gre trasa naprej 
do Kopra oz. do mejnega prehoda Ðkofije. Na 
italijanski strani pelje pot iz Trsta ob obali 
Trþaðkega zaliva mimo Benetk, Chioggie, èez 
reko Pad in nacionalni park ob njegovi delti do 
Ravenne. Glavna trasa, pomembnejðe lokalne 
poti, ki se navezujejo nanjo, in predlogi za 
kolesarske izlete bodo objavljeni na spletni
strani projekta, ki bo vzpostavljena v zaèetku 
leta 2013. 

Larisa Kunst

 
 
Projekt sofinanciran v okviru Programa èezmejnega 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. 
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SVETOVANJA

INFORMACIJA O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA 
ZDDPO-2I

Z novelo ZDDPO-2I se s poglavjem X.a uveljavlja možnost 
ugotavljanja davène osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za 
gospodarske družbe, zavezance po ZDDPO-2, ki izpolnjujejo doloèene 
pogoje in opravijo priglasitev v skladu s tem zakonom in zakonom, ki
ureja davèni postopek. 

Zavezanci, ki želijo ugotavljati davèno osnovo z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, so dolžni to priglasiti, pri èemer niso dolžni 
vlagati vlog za podaljšanje naèina ugotavljanja davène osnove z 
upoštevanjem normiranih odhodkov za vsako obdobje, temveè se 
domneva, da želijo na ta naèin ugotavljati svojo davèno osnovo, èe do 
doloèenega roka ne predložijo obvestila o prenehanju ugotavljanja 
davène osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Za uporabo 
sistema poenostavljenega ugotavljanja davène osnove je doloèena 
zgornja meja prihodkov v višini 50.000 eurov, ki se ugotavljajo v 
skladu s pravili o raèunovodenju, ter višina normiranih odhodkov v 
višini 70 % davèno priznanih prihodkov. Davèna osnova se ugotavlja 
podlagi davèno priznanih prihodkov in normiranih odhodkov. 
Dejanski stroški, davène olajšave in davèna izguba se ne priznajo. 
Davèno obdobje je v tem primeru koledarsko leto. Spremljanje 
oziroma tekoèe preverjanje izpolnjevanja pogojev je obveznost
davènega zavezanca. 

Zavezanci, ki dve zaporedni davèni obdobji ne izpolnjujejo pogojev za 
ugotavljanje davène osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov po 
poglavju X.a tega zakona, morajo ugotavljati davèno osnovo v skladu s 
splošnimi pravili tega zakona za celotno davèno obdobje, ki sledi tema 
dvema davènima obdobjema. Zavezanci, ki zaènejo poslovati na novo, 
lahko ugotavljajo davèno osnovo po X.a poglavju v prvem in, èe so 
zaèeli poslovati v zadnjih šestih mesecih prvega davènega obdobja, 
tudi v drugem davènem obdobju, èe davènemu organu v roku, 
predpisanemu z zakonom, ki ureja davèni postopek, priglasijo da bodo 
ugotavljali davèno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. 

Širitev olajšave za donacije s splošnokoristnimi nameni
ZDDPO-2 med davènimi olajšavami doloèa tudi olajšavo za donacije. 
Pogoj za uveljavljanje navedene olajšave je izplaèilo za doloèene, v 
zakonu taksativno naštete namene. Poleg že doloèenih namenom, 
novela ZDDPO-2I širi nabor navedenih namenov s splošnokoristnim 
namenom. V letu 2011 je bil sprejet  Zakon o prostovoljstvu (Uradni 
list RS, št. 10/11, 16/11), ki med drugim doloèa, da prostovoljske 
organizacije zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za 
prostovoljsko delo, v njih pa se prostovoljsko delo izvaja v dobro
Drugih ali v splošno korist. 

Sprememba obdavèitve plaèil za storitve na viru
S spremenjeno ureditvijo se drugaèe doloèa vir dohodka v Sloveniji od 
storitev. Dohodki od storitev imajo vir v Sloveniji, èe so storitve 
opravljene v Sloveniji oziroma èe bremenijo rezidenta ali nerezidenta 
preko njegove poslovne enote v Sloveniji. Doloèeni sta torej dve 
navezni okolišèini, kdaj se šteje, da ima dohodek od storitev vir v 
Sloveniji. Pri tem bremenitev pomeni, da je bil rezident ali nerezident 
naroènik storitve oziroma se mu je priznal odhodek pri ugotavljanju 
davène osnove. Po spremenjeni ureditvi bodo z davènim odtegljajem 
obremenjene le taksativno naštete storitve, ki imajo vir v Sloveniji, in 
sicer plaèila za storitve svetovanja, trženja, raziskav tržišèa, 
kadrovanja, administriranja, informacijske in pravne storitve, èe so
plaèane v države z nižjo obdavèitvijo.

Sklicevanje na direktivo Sveta 2011/96/EU
Država èlanica EU se mora v svojih predpisih sklicevati na direktive 
EU, ki jih s posameznim predpisom prenaša v svoj pravni red. V 
Uradnem listu Evropske unije L 385 z dne 29. 12. 2011 je bila 
objavljena Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o 
skupnem sistemu obdavèitve matiènih družb in odvisnih družb iz 
razliènih držav èlanic (prenovitev) (UL L št. 345 z dne 29. 12. 2011, str. 
8), zato je bilo s tokratno novelo ZDDPO-2 spremenjeno citiranje na
relevantno direktivo. 

Vir: www.durs.gov.si

CERTIFIKAT NACIONALNE POKLICNE 
KVALIFIKACIJE 
 
Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) je javna listina, s 
katero imetnik dokazuje delovno, poklicno oziroma strokovno 
usposobljenost za opravljanje poklica. Kandidat v postopku 
sistematièno zbere dokazila o usposobljenosti in dosedanje doseþke. 
Certifikat odpira moþnost razvoja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Torej samozaposlitve oziroma zaposlitve drugje. 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je registrirana za izvajanje 
postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij (NPK): predelovalec/ka mleka na tradicionalen naèin, 
predelovalec/ka mesa na tradicionalen naèin, predelovalec/ka sadja na 
tradicionalen naèin, izdelovalec/ka kruha potic peciva in testenin na 
tradicionalen naèin, vinogradnik/ca, poljedelec/ka, sadjar/ka, 
zelenjadar/ica in þivinorejec/ka. Kandidati, ki pridobijo poklicno 
kvalifikacijo, dokaþejo, da so usposobljeni za opravljanje doloèenega
poklica.

V spomladanskem roku 2013 se kandidati, ki þelijo pridobiti certifikat 
lahko prijavijo v dveh rokih. V prvem roku poðljejo prijave oz. vloge do 
28. januarja 2013, v drugem roku pa do 20. maja 2013. Prijave oz. vloge 
poðljejo na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Celovðka 135, 
1000 Ljubljana. Informacije in svetovanje v zvezi z izvajanjem 
postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij lahko zainteresirani dobijo na Kmetijsko gozdarskih 
zavodih na svojem obmoèju ali Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije, kjer so usposobljeni svetovalci, ki jim bodo svetovali pri
pripravi vloge oz. zbirne mape.

Vir: www.kgzs.si

Uvedba omejevanja korišèenja davènih izgub iz preteklih 
davènih obdobij
Z novelo ZDDPO-2I se omejuje korišèenje izgub iz preteklih davènih 
obdobij na najveè 50 % davène osnove tekoèega davènega obdobja. 
Doloèba o omejevanju korišèenja davènih izgub se uporablja za 
davèna obdobja, ki se zaènejo 1. 1. 2013 ali kasneje. Zavezanci, ki 
imajo davèno obdobje enako koledarskemu letu, bodo novo doloèbo 
prviè upoštevali za leto 2013, ostali zavezanci pa za davèno obdobje, ki
je enako poslovnemu letu, ki se zaène po 1. 1. 2013.

PRENOS PLAÈILNIH PRAVIC ZA LETO 2013 
 
Kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti plaèilne pravice, lahko le-te v 
celoti ali delno prenesete na drugo kmetijsko gospodarstvo do 31. 
januarja 2013. Da bodo postopki prenosa plaèilnih pravic in izdaje 
odloèbe o novem stanju plaèilnih pravic izvedeni èimprej in da 
postopek prenosa tako ne bo vplival na èas oddaje zbirne vloge za leto 
2013, spodbujamo vsa kmetijska gospodarstva, ki imate namen 
prenaðati plaèilne pravice, da le-te prenesete èimprej in ne èakate na 
zadnje dni v januarju. Izpolnjevanje zahtevkov za prenos plaèilnih 
pravic poteka elektronsko, ob vnosu zahtevkov se v aplikaciji preverja 
pravilnost vnesenih podatkov o plaèilnih pravicah. Po konèanem 
vnosu obrazca, je potrebno izpolnjeni in podpisani zahtevek (podpisan 
morata biti tako prenosnik kot prevzemnik plaèilnih pravic) poslati s 
priporoèeno poðto na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

Vsem kmetijskim gospodarstvom, ki imate v lasti veè plaèilnih pravic 
kot upravièenih povrðin, svetujemo, da plaèilne pravice prenesete na 
druga kmetijska gospodarstva. S prenosom plaèilnih pravic prenosniki 
omogoèite pridobitev plaèil tudi kmetijskim gospodarstvom, ki imajo 
veèje ðtevilo upravièenih povrðin kot plaèilnih pravic in s tem, v 
primeru prodaje plaèilnih pravic, tudi sami poveèate svoj prihodek. Za 
vse informacije se oglasite pri vaðem kmetijskem svetovalcu na
izpostavah Javne sluþbe kmetijskega svetovanja pri KGZS.
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UMESTITEV NAKUPA VINJETE MED STROŠKE 
PODJETJA 

Povraèilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v 
davèno osnovo, èe je dokumentirano s potnim nalogom in z raèuni. Iz 
potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno 
vrsto prevoza. Povraèilo stroškov nakupa vinjete, ki ga delodajalec 
izplaèa delojemalcu, ki ga napoti na službeno potovanje z lastnim 
avtomobilom, se torej ne všteva v davèno osnovo dohodka iz 
delovnega razmerja, in sicer pod pogojem, da je dokumentirano z 
raèunom in s potnim nalogom, iz katerega je razvidno, da je na 
službenem potovanju smiselna uporaba cestninske ceste. Delavcu se v 
koledarskem letu v davèno osnovo ne všteva povraèilo stroškov 
nakupa ene letne ali najveè dveh polletnih vinjet. Èe pogoji iz 
prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, se povraèilo stroška vinjete všteva
v davèno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

V primeru, da delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno 
vozilo za privatne namene, se v davèno osnovo delojemalca všteva 
1,5% nabavne vrednosti vozila meseèno, za vsak zaèeti koledarski 
mesec uporabe vozila, in sicer ne glede na dejansko uporabo vozila za 
privatne namene in ne glede na naèin, kako je delodajalec pridobil 
vozilo. Ker je vinjeta vezana na vozilo, na Ministrstvu za finance 
menijo, da je strošek delodajalca za nakup vinjete že vkljuèen v
boniteto (tj. v 1,5 % nabavne vrednosti vozila).

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

LAŽJI IZVOZ V SRBIJO TER BOSNO IN 
HERCEGOVINO 

Prihodnje leto bodo lahko slovenski izvozniki v Srbijo ter Bosno in 
Hercegovino izvažali veèino industrijskih izdelkov brez carin. Srbija 
bo namreè v skladu z dogovorom o liberalizaciji trgovine z Evropsko 
unijo leta 2013 znižala oziroma ukinila carine za veèino industrijskih 
izdelkov, razen za tako imenovane obèutljive izdelke, z letom 2014 pa 
bodo vsi industrijski izdelki iz EU carin prosti. Slovenski proizvodi
bodo tako lahko cenovno konkurenènejši.

Carino bo treba še vedno plaèevati za izvoz motokultivatorjev, 
traktorjev, nekaterih elektriènih strojev, koles, pa tudi nekaterih 
mlaènih izdelkov, na primer za jogurte. Priložnosti lahko na kratek rok 
išèejo predvsem slovenski proizvajalci avtomobilov, razliènih strojev,
kave, kozmetike, tekstila in hrane.

Vir: Moj spletni priroènik 51/12

Srbija je kljub finanèni krizi, ki je prizadela tudi 
to državo, še vedno zelo zanimiv trg za slovenska 
podjetja. Menjava med državama se je lani po 
dveh zaporednih letih padanja nekoliko zvišala, 
vendar pa se v zadnjih letih moèno znižuje
slovenski trgovinski presežek.

NOVOUSTAVNOVLJENA AGENCIJA SPIRIT

Predstavitev novoustanovljene javne agencije za spodbujanje 
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma SPIRIT 
Slovenija.

Spirit združuje Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije 
(JAPTI), Slovensko turistièno organizacijo (STO) in Javno agencijo za
tehnološki razvoj RS (TIA).

Namen nove javne agencije je promocija slovenskega gospodarstva, 
promocija Slovenije kot turistiène destinacije, razvoj podjetništva ter 
spodbujanje inovativnosti, tehnološkega razvoja, tujih investicij in
internacionalizacije podjetij.

Vir: www.mgrt.gov.si

SPREMLJANJE STANJ NA E-KARTICI

Spoštovani davèni zavezanci, prosimo vas, da ob zakljuèku 
obraèunskega obdobja še posebej skrbno spremljate stanja na e-kartici 
in v primeru ugotovljenih neusklajenih stanj svoje ugovore na stanje e-
kartice kot lastni dokument v obliki izpolnjenega obrazca OT-
EKartica in PO- eKartica oddate preko portala eDavki.

Prosimo vas, da pri plaèevanju davènih obveznosti dosledno 
uporabljate predpisane sklice na številke odobritve (referenca v 
dobro), saj le pravoèasno in pravilno plaèevanje davènih obveznosti 
zagotavlja, da je davèna obveznost poravnana in e-kartica pravilna. 
Kadar davèni zavezanec na plaèilnem nalogu navede napaèno 
referenco v dobro, se obveznost s plaèilom ne poravna avtomatièno. 
Posledica napaènega plaèilnega navodila pa je, da obveznost kljub 
plaèilu davènega zavezanca na kartici ostaja odprta vse do takrat, ko 
davèni zavezanec na DURS posreduje zahtevo za izvedbo pobota 
med raèuni. Do izvedbe pobota pa se davènemu zavezancu 
obraèunavajo zamudne obresti.

Vir: www.durs.gov.si

NOVA TELEFONSKA ŠTEVILKA KLICNEGA 
CENTRA

Davènim zavezancem, ki so prejeli opomin pred davèno izvršbo, 
sporoèamo novo telefonsko številko klicnega centra 08 209 0000. 
Nova telefonska številka se uporablja od 22.11.2012 in je navedena
tudi na prejetem opominu.

Uslužbenci, ki izvajajo komunikacijo z davènimi zavezanci, so po 
telefonu za zavezance na voljo v èasu poslovnih ur in sicer:

ponedeljek           med 8.00 in 15.00 uro 

torek med 8.00 in 15.00 uro 

sreda  med 8.00 in 18.00 uro 

èetrtek  med 8.00 in 15.00 uro 

petek   med 8.00 in 13.00 uro 

 

Vir: Durs

SPREJET ZAKON O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

Državni zbor Republike Slovenije je 4. 12. 2012 soglasno sprejel 
nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
Zakon se bo zaèel izvajati 1. januarja 2013.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa vse, ki bodo pred 
njeno uvedbo izpolnili pogoje za upokojitev, poziva, naj z 
upokojevanjem ne hitijo, saj se zanje pogoji ne spreminjajo.

Vir: http://www.mddsz.gov.si
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PODPORA GRADBENIŠTVU
 
Konketni predlogi predpisov GZS, zakonskih, uredbenih in 
pravilniških, ki bi hitro pomagali gradbeništvu, so na mizi ministrstev. 
Delegacija GZS jih je zjutraj na tretjem delovnem sestanku natanèno 
predstavila predstavnikom ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT). MGRT je þe napovedal prve sestanke s 
predstavniki drugih ministrstev na to temo. S predlaganimi ukrepi þeli 
GZS urediti teþavne razmere v gradbeniðtvu zaradi banènih garancij, 
slabe kakovosti zaradi naèela najniþje cene ob pomanjkanju 
predpisanih standardov gradnje, predlagali pa smo tudi arbitraþni
postopek za bistveno hitrejðe reðevanje gospodarskih sporov.

V naslednjih dneh bomo temeljito pregledali nove predloge ukrepov, ki 
nam jih gospodarstveniki zelo pridno poðiljajo. Najbolj pomembne 
bomo èim prej vkljuèili v Agendo 46+ in jih predstavili na sestankih z
 delegacijo MGRT. 

Vabimo vas, da nam vaðe predloge kratkoroènih ukrepov za pravno 
drþavo, izboljðanje konkurenènega okolja, nov razvojni zagon in 
odloèno podporo izvozu ðe naprej poðiljate na naslov info@gzs.si (za:
Agenda 46+).

Avtor: GZS

ŠTIRI JAVNI RAZPISI IZ PROGRAMA 
RAZVOJA PODEŽELJA 

1. Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezmet podpore št. 3: 
izgradnja velikih namakalnih sistemov
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 10 milijonov 
evrov. Cilj ukrepa je izboljšanje konkurenènosti kmetijstva. Vlagatelji 
so pravne osebe, ki jih lastniki zemljišè, prihodnjega ali obstojeèega 
namakalnega sistema pooblastijo za vodenje, izgradnjo in upravljanje 
naložbe za èas trajanja dejavnosti, ki je predmet podpore, kot to doloèa 
tretji odstavek 121. èlena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 
2011–2013 (v nadaljevanju: Uredba PRP). Vlagatelj prevzema tudi 
obveznosti in dolžnosti upravièenca in konènega prejemnika sredstev 
iz Uredbe PRP. Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v 
Uradnem listu RS do vkljuèno dne 27. 2. 2013 do 24. ure (zakljuèek 
javnega razpisa). 

2. Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja 
in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vkljuèeni v sheme 
kakovosti hrane 
Javni razpis je namenjen poveèanju prepoznavnosti kmetijskih 
pridelkov oz. živil oznaèenih z nacionalnimi oziroma evropskimi 
zašèitnimi znaki pri potrošnikih ter bolj organizirano in aktivno trženje 
s strani proizvajalcev, kar lajša usklajevanje ponudbe in 
povpraševanja, odpira nove tržne možnosti za proizvajalce ter 
posledièno vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem na
konkurenènost agroživilskega sektorja. Vlagatelji za ta ukrep so 
skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in združujejo proizvajalce, ki 
sodelujejo v eni od upravièenih shem kakovosti ter na proizvodih 
uporabljajo pripadajoèe zašèitne znake. Višina razpisanih nepovratnih 
sredstev znaša 5 milijon evrov. Najvišja stopnja pomoèi znaša do 
vkljuèno 70 % upravièenih stroškov, najvišji znesek podpore na razpis 
za projekt znaša 200.000 evrov. V okviru petega javnega razpisa lahko
en vlagatelj vlaga najveè eno vlogo. Javni razpis bo odprt od 
naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vkljuèno srede, 20. 2.
2012 do 24.00 ure.

3.Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za 
leto 2013, 2014 in 2015
Cilj javnega razpisa je spodbuditi ustanavljanje in delovanje skupin 
proizvajalcev na podroèju ekološke pridelave in predelave in na 
podroèju proizvodnje zašèitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil. 
Spodbujanje profesionalizacije in tržno usmerjenih skupin 
proizvajalcev posledièno vodi k poveèanju koncentracije ponudbe in 
lažjega prilagajanja proizvodnje zahtevam trga ter s tem prispevati k 
poveèanju dodane vrednosti in konkurenènosti v kmetijstvu. Vlagatelji 
za ta ukrep so skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in jih prizna 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje po Pravilniku o priznanju skupin 
proizvajalcev iz shem kakovosti (Uradni list RS št. 71/2009 in 6/2010)

za ekološko proizvodnjo in proizvodnjo zašèitenih kmetijskih 
pridelkov oziroma živil. Okvirna višina razpisanih nepovratnih 
sredstev znaša 800.000 evrov. Najvišja stopnja pomoèi znaša do 5 % 
obsega lastne tržne proizvodnje za prvo leto od priznanja skupine 
proizvajalcev. Procent podpore z leti pada. Ne glede na obseg lastne 
tržne proizvodnje, v vsakem od prvih petih letih podpore ne sme 
presegati 100.000 evrov za prvo in drugo leto, 80.000 evrov za tretje 
leto, 60.000 evrov za èetrto leto in 50.000 evrov za peto leto od 
priznanja skupine proizvajalcev. Javni razpis je odprt od naslednjega 
dne po objavi v Uradnem listu RS do 20. 2. 2013 do 24.00 ure.

4. Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti 
Javni razpis bo zaprtega tipa, kar pomeni, da bo objavljen 28. 12. 2012 
in zakljuèen 28. 2. 2013. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem 
in predložitev vloge bo potekal od 4. 2. 2013 do vkljuèno 28. 2. 2013. 
do 24. ure. Vse prispele vloge se bo toèkovalo po zaprtju razpisa. Med 
vlogami, ki bodo presegle vstopno mejo toèk, se bodo izbrale tiste, ki 
bodo dosegle višje število toèk, do porabe sredstev. V okviru javnega 
razpisa bo na voljo 7 milijonov evrov. 

Javni razpis je namenjen vlagateljem, ki imajo sedež dejavnosti, 
lokacijo dejavnosti in lokacijo naložbe na dejavnem kmetijskem
Gospodarstvu, ter so:
– fiziène osebe, ki imajo stalno prebivališèe na naslovu dejavnega 
kmetijskega gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki, 
– pravne osebe, ki v èasu oddaje vloge na javni razpis opravljajo 
kmetijsko dejavnost, in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki 
ureja kmetijstvo.

Lokacija naložb mora biti v naseljih brez statusa mesta, vlagatelji 
morajo imeti poleg kmetijske dejavnosti registrirano tudi dejavnost, ki 
je predmet podpore in ob oddaji vloge ne smejo presegati kriterijev za 
mikropodjetja definirana v tretjem odstavku 2. èlena Priloge l k Uredbi 
800/2008/ES (imajo manj kot 10 zaposlenih in ne presegajo 2.000.000 
EUR letnega prometa in/ali letne bilanène vsote).

Dodatne informacije: 

Veè informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po 
njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo na  spletni strani 

 ... 
 ...  oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 

01/580-77-92 od ponedeljka do èetrtka od 7.30 do 15.00 ure in v 
petek od 7.30 do 14.00 ure. 

Ministrstva
Za kmetijstvo in okolje Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja

V kratkem odpiramo temi podaljðanja rokov za èrpanje kohezijskih 
sredstev v primeru upravièenih razlogov in poenostavitve viznega 
reþima za poslovneþe. Sledil bo seznam nujnih investicij za zagon s
Popisom ovir in strokovna revizija Nature 2000. 

Menimo, da bi se te na podlagi primerjanih analiz z drugimi drþavami 
EU nujno morale zniþati, ne pa zviðati. Ob tem smo podali tudi nekaj 
konkretnih predlogov na podroèju drugih okoljskih dajatev
ali prispevkov.
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ZAKONODAJA

REZERVNI SKLAD 

Èe ima nepremiènina veè kot dva etažna lastnika in veè kot osem 
posameznih delov, morajo etažni lastniki ustanoviti rezervni sklad za 
kritje bodoèih stroškov rednega upravljanja. Tako pridobljena sredstva 
so skupno premoženje etažnih lastnikov. Višina posamezne obveznosti 
etažnega lastnika je doloèena v posebnem podzakonskem aktu in je 
odvisna predvsem od starosti stavbe in stanja stavbe. Etažni lastniki 
lahko v pogodbi o medsebojnih razmerjih doloèijo višja plaèila v 
rezervni sklad, kot to doloèa relevantni podzakonski predpis.

Upravnik mora zagotoviti, da se vsa vplaèila etažnih lastnikov v 
rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem raèunu. Èe 
upravnik opravlja upravniške storitve za veè veèstanovanjskih stavb, 
mora za sredstva rezervnega sklada voditi knjigovodsko loèeno 
evidenco za vsako veèstanovanjsko stavbo. V kolikor izvaja upravnik 
vplaèila etažnih lastnikov preko svojega transakcijskega raèuna, mora 
najkasneje v roku 10 dni od vplaèila posameznega etažnega lastnika 
odvesti sredstva, vplaèana za namen rezervnega sklada, na 
transakcijski raèun rezervnega sklada. Zaradi varnosti sredstev 
rezervnega sklada Stanovanjski zakon doloèa tudi, da je izvršbo na 
sredstva rezervnega sklada mogoèe dovoliti le do višine sredstev, ki so 
jih zbrali etažni lastniki tiste veèstanovanjske stavbe, zoper katero teèe 
izvršba, kar je razvidno iz knjigovodske evidence, ki jo mora voditi
upravnik.

Sredstva rezervnega sklada so posebna kategorija in kot takšna 
predstavljajo skupno premoženje etažnih lastnikov. Prav zaradi 
varnosti tega premoženja ob znani predpostavki, da s tem 
premoženjem upravlja upravnik, zakon natanèno doloèa, kako mora 
upravnik s temi sredstvi ravnati. Upravnik mora sredstva rezervnega 
sklada naložiti samo v depozite pri banki, ki ima v skladu s predpisi o 
banèništvu dovoljenje za sprejemanje depozitov na obmoèju 
Republike Slovenije, v nakup obveznic države ali vrednostne papirje
centralne banke.

Pri sklepanju depozitnih pogodb mora upravnik zagotoviti ohranjanje 
vrednosti denarnih sredstev kot dober gospodarstvenik. V kolikor 
želijo etažni lastniki imeti še poseben nadzor nad temi sredstvi, se 
lahko v pogodbi o opravljanju upravniških storitev dogovorijo, da 
lahko sredstva rezervnega sklada upravnik dviguje le skupaj z enim od 
etažnih lastnikov, ki ga etažni lastniki doloèijo v pogodbi o upravljanju 
veèstanovanjske stavbe. Poseben status sredstev rezervnega sklada se 
kaže tudi v naèinu njihovega èrpanja. Tako zakon doloèa, da je sredstva 
rezervnega sklada mogoèe uporabiti samo za poravnavo stroškov 
vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene v sprejetem naèrtu 
vzdrževanja ter za nujna vzdrževalna dela in za odplaèevanje v te
namene najetih posojil. 

Nujna vzdrževalna dela pa so tista vzdrževalna dela, ki niso predvidena 
v naèrtu vzdrževanja in s katerimi bi bilo nerazumno odlašati, ker bi 
njihova neizvedba pomenila znatno poslabšanje pogojev bivanja za vse 
ali nekatere posamezne ali skupne dele veèstanovanjske stavbe, ali pa 
bi zaradi njihove neizvedbe lahko nastala veèja škoda na posameznih 
ali skupnih delih veèstanovanjske stavbe oziroma tretjim osebam. 
Varstvo sredstev rezervnega sklada se zagotavlja tudi na ta naèin, da 
zakon omejuje možnost izvršbe. Tako je na premoženje rezervnega 
sklada dovoljena izvršba samo za plaèilo obveznosti iz pravnih poslov, 
sklenjenih v skladu z namenom, za katerega se lahko sredstva
rezervnega sklada sploh uporabijo.

Prav tako premoženje rezervnega sklada ni del upravnikove steèajne 
mase in nanj ne morejo poseèi upravnikovi upniki v izvršilnem 
postopku. Na drugi strani pa so ta sredstva tudi nedostopna za etažne 
lastnike, saj etažni lastniki ne morejo zahtevati vraèila zneskov,
Vplaèanih v rezervni sklad.

Vir: InfoNep

PAVŠALNA DOVOLJENJA ZA LETO 2013

Davèna uprava RS bo dovoljenja za uveljavljanje pravice do 
pavšalnega nadomestila za leto 2013 vsem upravièencem, ki 
izpolnjujejo pogoje za pridobitev dovoljenja podaljšala po uradni
dolžnosti.

Dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila in tudi 
Obvestila o nepodaljšanju dovoljenja za leto 2013 bomo prièeli 
pošiljati na pošto zadnje dni v decembru 2012 in predvidevamo, da jih 
bodo upravièenci/naslovniki na domaèe naslove dobili najkasneje do 
11.01.2013. V primeru, da do tega datuma ne prejmete Dovoljenja ali 
Obvestila, vas prosimo, da se obrnete na pristojni davèni urad, kjer 
boste dobili vse potrebne informacije. Vsa dovoljenja, ki jih bomo 
podaljšali po uradni dolžnosti bodo veljala za obdobje od 1.1.2013 do
31.12.2013.

Letos k dovoljenjem/obvestilom ne bodo priloženi obrazci DDV- 
OPN- obraèun pavšalnega nadomestila za obdobje leta 2012, ker je 
obvezna oddaja le tega v elektronski obliki in sicer do 31. januarja 
2013. Za vlaganje obraèuna DDV-OPN upravièenec potrebuje 
kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga je pred prvo oddajo obraèuna 
treba registrirati v sistem eDavki. Za posredovanje davènih podatkov 
prek sistema eDavki je lahko pooblašèen tudi drug poslovni subjekt ali 
fizièna oseba, ki posreduje obraèun DDV-OPN v imenu davènega 
zavezanca – upravièenca do dovoljenja za uveljavljanje pravice do 
pavšalnega nadomestila. Informacije o poslovanju prek sistema 
eDavki so objavljene na spletni strani 

V zadnjem èasu opažamo veèje število vlog za pridobitev Dovoljenja 
za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila za leto 2012 in 
sicer s strani upravièencev oz. njihovih pooblašèencev za primere, ko 
želijo pridobiti prepis dovoljenja za leto 2012 (izdaja duplikata), ker 
so original izgubili. Sporoèamo vam, da za oddajo vloge za »prepis 
dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila«, le te 
ne oddajajte kot nove vloge, ampak to lahko storite z pisno vlogo pri 
pristojnem davènem uradu ali pa z oddajo obrazca »NF- LD - Lastni
dokument« preko eDavkov .

Vir: www.durs.gov.si

http://edavki.durs.si/. 

UKINITEV UNPIS

S 1.1.2013 se ukinja Urad RS za nadzor prirejanja iger na sreèo 
(UNPIS). Naloge nadzora nad prirejanjem iger na sreèo se 
prenašajo na Davèno upravo Republike Slovenije, doloèene naloge 
(vodenje postopkov za dodelitev in podaljšanje koncesij ter 
nekaterih drugih upravnih postopkov) pa se prenašajo na 
Ministrstvo za finance. Pravna podlaga za zgoraj navedeno je v 
Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na sreèo, ki ga je 
Državni zbor RS sprejel na izredni seji dne 21.12.2012. V zvezi s to 
tematiko se torej od 1.1.2013 dalje posluje z novima pristojnima 
organoma.

Glede postopkov v zvezi z dodelitvijo in podaljšanjem koncesij (vloge, 
sklepanje koncesijskih pogodb in aneksov) ter drugih postopkov, za 
katere je pristojno Ministrstvo za finance (npr. imenovanje institucij za 
izdajanje poroèil o preizkusu igralne naprave, vodenje registrov 
prirediteljev, koncesionarjev, igralnic in igralnih salonov) se stranke
obrnejo na: Ministrstvo za finance, Županèièeva 3, 1000 Ljubljana,

Glede nadzora (poroèila, obvestila), izdajanja dovoljenj za uporabo 
igralnih naprav, za zaèetek prirejanja iger na sreèo v igralnicah in 
igralnih salonih in za zaèetek prirejanja v spremenjenih pogojih, za 
povezavo nadzornega informacijskega sistema, izdajanja soglasij in 
potrjevanja za spremembo pravil iger ter tehnoloških postopkov ter 
glede samoprepovedi in licenc za delo v dejavnosti prirejanja posebnih 
iger na sreèo pa se obrnejo na: Davèno upravo Republike Slovenije
Posebni davèni urad, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana.
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PRAVNA  PISARNA

PREHRANA MED DELOM

Èe je glavni namen zagotoviti prehrano med delom, je ta namen 
najbolje in neposredno izpolnjen s tem, da delodajalec zagotovi 
prehrano. Èe pa je namen le v povraèilu stroškov za prehrano, gre bolj 
za dodatek k plaèi kot neke vrste prispevek delodajalca za stroške, ki jih 
ima delavec. Upoštevaje stališèa v Razlagi Splošne kolektivne 
pogodbe za gospodarstvo, da delodajalec svojo obveznost povraèila 
stroškov za prehrano med delom, ki je predpisana s Splošno kolektivno 
pogodbo za gospodarstvo, izpolni, èe delavcem zagotovi topli obrok, je 
temeljni namen obravnavane pravice zagotovitev prehrane med delom. 
Vrhovno sodišèe v sodbi ugotavlja, da se namen pravice do povraèila 
stroškov za prehrano med delom ni spremenil. Še vedno je namen 
povraèilo stroškov, ki jih ima delavec za ustrezno prehrano med delom. 
Èe ima delodajalec organizirano prehrano zagotovljeno, delavcu 
stroški za prehrano ne nastanejo in ni èesa povrniti. Razen v primeru, 
ko delavec iz utemeljenih razlogov (zdravstveni, dietni, verski in drugi 
razlogi) ne more izrabiti možnosti organizirane prehrane. V tem 
primeru je upravièen do povraèila stroškov v denarni obliki. Na podlagi 
te sodbe lahko zakljuèimo, da delodajalec, ki delavcem zagotovi 
ustrezno prehrano med delom, ni dolžan plaèati nièesar iz naslova 
povraèila stroškov za prehrano med delom. Vrhovno sodišèe je za 
sprejem odloèitve upoštevalo predvsem ZDR, SKPgd in Kolektivno 
pogodbo za lesarstvo, pri èemer niti eden od teh predpisov ni urejal 
situacije, v kateri delodajalec svojim delavcem zagotavlja prehrano 
med delom. Trenutno veljavni predpisi, kot je npr. Kolektivna pogodba 
za dejavnost elektroindustrije Slovenije in Kolektivna pogodba za obrt
in podjetništvo pa takšno doloèbo vsebujejo.

Odkar se je Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo prenehala 
uporabljati v zasebnem sektorju, višina pravice do povraèila stroškov 
za prehrano med delom ni veè enotno urejena. V kolektivnih pogodbah 
je doloèen ali znesek povraèila ali pa je doloèeno povraèilo v višini
zneska, ki je neobdavèen.

Vir: Pravnik v podjetju

Vrhovno sodišèe RS se je v revizijski zadevi VIII 
Ips 469/2009 z dne 10. 5. 2011 ukvarjalo z 
vprašanjem obveznosti delodajalca iz naslova 
povraèila stroškov za prehrano med delom v 
primeru, ko jo delavcem organizira za ceno, ki je 
nižja, kot znaša predpisana višina povraèila. 
Spraševalo se je, ali je delodajalec dolžan
delavcu izplaèati nazaj razliko v denarju.

PRITOŽBA NA IZVRŠBO

Preko sistema e-izvršba smo dali na izterjavo našo stranko. Stranka se 
je na izvršbo pritožila. Sedaj smo dobili sklep sodišèa, da se prvotni 
sklep razveljavi (na podlagi 2. odstavka 62. èlena ZIZ) v delu, v 
katerem je dovoljena izvršba in doloèen izvršitelj, ter zadevo prenesli 
na pravdni postopek. Nekje sem zasledila, da v takih primerih pritožba
ni smiselna. V primeru, da se motim, kako naprej? 

Izvršbo ste vložili elektronsko na podlagi verodostojne listine, zato je 
sodišèe izdalo Sklep o izvršbi, zoper katerega je dolžnik vložil 
ugovor. Ker je bil ugovor vložen pravoèasno, je sodišèe Skladno z 
Zakonom o izvršbi in zavarovanju Sklep o izvršbi razveljavilo v delu, v 
katerem je dovolilo izvršbo in doloèilo izvršitelja ter opravljena
izvršilna dejanja.

Skladno z zakonom se po razveljavitvi Sklepa o izvršbi v tem primeru 
Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine obravnava kot 
tožba v pravdnem postopku. Navedeno pomeni, da se bo zaèel pravdni 
postopek na sodišèu, v katerem boste nastopali kot tožeèa stranka in 
boste morali dokazovati obstoj in višino terjatve do vašega dolžnika. 
Dodatno vas je sodišèe najbrž že pozvalo k dopolnitvi predloga in 
plaèilu sodne takse. Smiselnost vztrajanja pri tožbi morate kot upnik 
presoditi glede na utemeljenost vašega zahtevka. V kolikor menite, da 
boste s postopkom uspeli, torej, da imate proti dolžniku utemeljeno 
podlago za zahtevek in da dolžnik svoje obveznosti še ni izpolnil, je 
postopek smiselno nadaljevati. Èe pa ste izvršbo zahtevali prekmalu 
(pred zapadlostjo obveznosti dolžnika), pa je verjetno, da bo sodišèe 
vaš zahtevek zavrnilo in vam predlagam, da v takem primeru poèakate
do zapadlosti in nato ponovno vložite izvršbo.

Èe vrednost spora ne presega 2.000 EUR, bo v primeru nadaljevanja 
sodnega postopka sodišèe izvedlo poseben postopek, ki je utemeljen 
na naèelu hitrosti postopka. Tako postopek v sporih majhne vrednosti 
poteka na podlagi pisno izvedenih pravdnih dejanj, sodišèe pa lahko 
èas in obseg dokazovanja omeji in dokazovanje izvede po prosti presoji 
tako, da bo zagotovljena sorazmernost med zagotovitvijo ustreznega 
varstva pravic strank ter ciljem pospešitve in ekonomiènosti postopka.

Vir: www.dashofer.si

ZAVAROVANJE UPNIKOVIH TERJATEV DO 
DOLŽNIKA 

Na spletni strani Ministrstva za finance je bil dne 21. 11. 2012 objavljen 
predlog obrazca izvršnice. Spomnimo, da je izvršnico ureja Zakon o 
prepreèevanju zamud pri plaèilih (ZPreZP-1), ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 57 z dne 27. 7. 2012. Èleni 43. do 53. zakona, ki 
se nanašajo na izvršnico pa so se zaèeli uporabljati v treh mesecih po
uveljavitvi zakona. 

Povezava na spletno stran Ministrstva za finance - predlog 
obrazca izvršnice, objava 21.11.2012: 
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Z
PreZP-1_obrazec_izvrsnica.pdf

JAVNI RAZPIS ZA MIKRO IN MALA PODJETJA

Predmet razpisa: Predmet razpisa so mikrokrediti za mikro in mala 
podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju s 
SID (Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana).
Namen javnega razpisa je aktivno poseèi na trg dostopa do virov 
financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev 
banènega krèa. Z ukrepom bo omogoèen zagon mehanizma za 
ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa 
predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za prepreèevanje
finanène izkljuèenosti mikro in malih podjetij

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala 
podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki imajo vsaj 1 
zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali
letno bilanèno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih kreditov je 5.000.000,00
EUR, ki jih Sklad zagotavlja iz lastnih sredstev.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Javni razpis bo odprt do 9. 12. 2013 oziroma do porabe sredstev.
V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 9. 12. 2013, 
bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Slovenski podjetniški sklad, Tel: (02) 234-12-
42, (02) 234-12-88, (02) 234-12-76 in (02) 234-12-64, E-pošta:

.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v 
pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Ulica kneza 
Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje, v pisarni št. 08, vsak delovni dan 
med 9. in 14. uro in na spletni strani: .

Bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

www.podjetniskisklad.si



PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE 9

DAVKI

VLAGANJE VLOG ZA ODPIS, ODLOG IN 
OBROÈNO PLAÈILO DAVKA

Davèna uprava RS je v sistemu eDavki vzpostavila možnost 
elektronske oddaje vlog za odpis, odlog in obroèno plaèilo davka 
(eDavki.durs.si). Tako je davènim zavezancem omogoèeno, da v
elektronski obliki oddajo naslednje obrazce:
- Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obroèno plaèilo davka 
za fiziène osebe (NF-OdpFO);
- Vloga za obroèno plaèilo davka v najveè treh meseènih obrokih za 
fiziène osebe (NF-ObrFO);
- Vloga za odlog oziroma obroèno plaèilo davka z zavarovanjem 
(NF-OdlZav);
- Vloga za odlog oziroma obroèno plaèilo davka v primeru hujše 
gospodarske škode (NF-OdlPS).

Zgoraj navedene vloge lahko davèni zavezanci ali njihovi 
pooblašèenci oddajo preko varnega spletnega portala eDavki, v 
skupini »Ostale vloge«. Za vlaganje vlog v elektronski obliki morajo 
davèni zavezanci in njihovi pooblašèenci pridobiti kvalificirano 
digitalno potrdilo, ki ga je treba pred prvo oddajo obrazca registrirati v 
sistem eDavki. Za posredovanje podatkov prek sistema eDavki je 
lahko pooblašèen tudi drug poslovni subjekt ali fizièna oseba, ki 
posreduje zahtevke v imenu davènega zavezanca. Oddana vloga se bo 
avtomatièno dostavila na pristojno organizacijsko enoto Davène 
uprave RS, ki bo o vlogi odloèila. Davèna uprava RS bo, ne glede na 
doloèbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, dokumente, ki bodo 
nastali na podlagi prejete vloge, vroèala v fizièni obliki, saj zaenkrat še 
ne razpolaga s sistemom vroèanja po elektronski poti. 
Informacije o poslovanju prek sistema eDavki so objavljene na spletni 
strani edavki.durs.si, za dodatne informacije pa smo vam na razpolago
na spletnem naslovu: eDavki.durs(at)gov.si. 

Vir:  Durs

BREZ GLOBE SAMO S PRIJAVO TRANSAKCIJ-
SKEGA RAÈUNA

Davèna uprava RS poziva vse poslovne subjekte, ki poslujejo brez 
transakcijskega raèuna ali loèenega transakcijskega raèuna za namen 
opravljanja dejavnosti oziroma poslujejo z raèunom odprtim v tujini, 
ki ga niso sporoèili davènemu organu, da to uredijo najkasneje do 15. 
januarja 2013. Sprememba Zakona o davènem postopku je namreè 
uveljavila visoke globe za prekršek neprijavljenega ali neodprtega 
transakcijskega raèuna. Predvidene globe za vse omenjene prekršek se 
gibljejo med 800 in 30.000 EUR za poslovne subjekte in od med 400 in 
4.000 EUR za odgovorne osebe poslovnih subjektov. 

Obveznost odprtja transakcijskega raèuna za subjekte vpisa v poslovni 
register Republike Slovenije je opredeljena v Zakonu o davènem 
postopku (ZDavP-2). Davèna uprava podatke o transakcijskih 
raèunih odprtih v Sloveniji po uradni dolžnosti pridobiva iz Registra 
transakcijskih raèunov, podatke o raèunih odprtih v tujini, pa morajo 
zavezanci davèni upravi sporoèiti sami. Oseba, ki je vpisana v davèni 
register, mora v 15 dneh po nastanku spremembe obvestiti pristojni 
davèni urad o vseh spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis 
v davèni register in jih davèni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na 
podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc. 

Davèna uprava je v preteklosti zaznavala precejšnje število poslovnih 
subjektov, ki v davènem registru nimajo podatka o odprtem 
transakcijskem raèunu. Mnogi od njih se kljub veèkratnemu pozivanju 
davènega organa niso odzvali in v skladu z zakonom posredovali 
podatkov o odprtih transakcijskih raèunih. Zato je tudi spremenjena 
doloèba, ki zdaj omogoèa kaznovanje vseh tistih, ki se izogibajo 
izpolnjevanju svojih obveznosti. 

Globe, ki jih predvidevajo nove doloèbe zakona so:
· z globo od 800 do 10.000 EUR se kaznuje za prekršek 

samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki

 

                samostojno opravlja dejavnost, 
· z globo od 1.200 do 15.000 EUR se kaznuje za prekršek 

pravna oseba, 
· èe se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 

šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za 
prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 EUR,

· globo v višini od 400 do 4.000 EUR za prekršek kaznuje tudi 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali 
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost,  

· z globo v višini od 600 do 4.000 EUR se za prekršek kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, 

· èe se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se 
odgovorna oseba pravne osebe za prekrške kaznuje z globo 
800 do 4.000 EUR.

Poudarjamo, da lahko davèni organ v hitrem postopku o prekršku 
izreèe globo v katerikoli višini znotraj razpona, ki je predpisan za 
posamezen prekršek. Še to, vsak samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki opravlja dejavnost, mora imeti za namen opravljanja 
dejavnosti odprt loèen transakcijski raèun. V izogib omenjenim 
sankcijam pozivamo vse poslovne subjekte, da najkasneje do 15. 
januarja 2013 odprejo raèun pri ponudnikih plaèilnih storitev oz. da 
sporoèijo podatke o raèunu(ih) v tujini, ter morebitno spremembo 
drugih podatkov, ki so zahtevani podatki za vpis v davèni register.

Navedene podatke lahko posredujejo najbližjemu davènemu uradu na 
obrazcih »Prijava za vpis dejavnosti fiziène osebe v davèni register 
(obrazec DR-03, gl. tè. 20)« oziroma »Prijava za vpis pravne osebe v 
davèni register (obrazec DR-04, gl. tè. 21)«, ki sta dostopna na vseh 
davènih uradih in izpostavah ter na spletni strani Davène uprave RS:   

.

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

http://www.durs.gov.si/si/storitve/vpis_v_davcni_register_in_davcna
_stevilka/vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka_obrazci/

Èe znaša neto letna 
davèna osnova v eurih Znaša dohodnina v eurih 

Nad Do 
  

 
8.021,34 

 
16 % 

8.021,34 18.960,28 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34 
18.960,28 70.907,20 4.236,92 + 41 % nad 18.960,28 
70.907,20 

 
25.535,16 + 50 % nad 70.907,20 

 

STOPNJE DOHODNINE ZA LETO 2013

Pri izraèunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga 
izplaèa glavni delodajalec, se za davèno leto 2013 uporabijo stopnje 
dohodnine in lestvica preraèunana na 1/12 leta:

Èe znaša neto meseèna 
davèna osnova v eurih Znaša dohodnina v eurih 

Nad Do 
  

 
668,44 

 
16 % 

668,44 1.580,02 106,95 + 27 % nad 668,44 
1.580,02 5.908,93 353,08 + 41 % nad 1.580,02 
5.908,93 

 
2.127,93 + 50 % nad 5.908,93 

 
Davène olajšave:
1. Splošna olajšava
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka
v letu 2013:

Èe znaša skupni dohodek v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 
Nad Do 

 
 

10.866,37 6.519,82 
10.866,37 12.570,89 4.418,64 
12.570,89 

 
3.302,70 

 

Pri izraèunu akontacije dohodnine od meseènega dohodka iz 
delovnega razmerja se upošteva:

Èe znaša meseèni bruto dohodek iz 
delovnega razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 

Nad Do 
 

 
905,53 543,32 

905,53 1.047,57 368,22 
1.047,57 

 
275,22 

 

Nadaljevanje na strani 10.
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PODJETNIŠTVO/KMETIJSTVO

JAVNI RAZPIS ŠT. 1/2013 ZA PODELITEV 
ZNAKOV KAKOVOSTI V  GRADITELJSTVU 2013

Predmet razpisa: Ocenjevanje izdelkov in storitev s podroèja
graditeljstva:

· okna, vkljuèno z balkonskimi vrati in panoramskimi 
stenami,

· notranja vrata - vrata v stanovanju in drugih bivalnih 
prostorih,

· zidni blok za podometno gradnjo zidov,
· dobava plinskih grelnikov ter z dobavo povezanega 

servisiranja plinskih grelnikov,
· sprejemniki sonène energije za pripravo tople sanitarne 

vode, ogrevanje zgradb ali ogrevanje bazenske vode,
· hranilniki toplote za shranjevanje tople sanitarne vode, 

segrete s pomoèjo sprejemnikov sonène energije,
· sistemi kanalizacijskih cevi,
· strešne kritine za pokrivanje poševnih streh,
· betonski tlakovci in plošèe za polaganje zunanjih pohodnih 

in povoznih površin,
· plošèe, kocke in drugi oblikovanci iz naravnega kamna,
· betonski robniki,
· izvedba cementnih estrihov,
· izvedba betonskih zakljuènih tlakov,
· izvedba polimernih talnih oblog in premazov,
· izvedba vodotesne zašèite betonskih in AB konstrukcij,
· razvojno tehnološki dosežki in inovacije,
· izvedba obnove ostrešij oziroma kritin na stavbah kulturne 

dedišèine in stavbah s sestavinami kulturne dedišèine,
· izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dedišèine in 

stavbah s sestavinami kulturne dedišèine,
· izvedba konstrukcijskih ojaèitev stavb,
· izvedba sanacije vlage na stavbah kulturne dedišèine in 

stavbah s sestavinami kulturne dedišèine,
· storitev krovsko - kleparskih del,
· storitev montaže stavbnega pohištva,
· storitev oblaganja tal, sten in bazenov s keramiènimi 

plošèicami,
· storitev oblaganja tal, sten in fasad z naravnim oziroma 

umetnim kamnom,
· betonarne za proizvodnjo transportnega betona,
· separacije kamenih agregatov za gradbeništvo,
· asfaltni obrati,
· konstrukcije za zašèito pred hrupom,
· izvedba žlebièenja obrabnih plasti,
· izvedba hidroizolacij v predorih.

Dobitniki ZKG bodo imeli priložnost promovirati pridobljeno 
priznanje v okviru sejmov ali drugih javnih in strokovnih prireditvah.

Razpisnik: Gradbeni inštitut ZRMK
Rok: Javni razpis bo odprt do 30. novembra 2013.
Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo in obrazec za 
prijavo lahko potencialni prijavitelji naroèijo oziroma osebno dvignejo 
pri izvajalcu projekta, Gradbenem inštitutu ZRMK – Gradbenem 
centru Slovenije, Dimièeva 12, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 280-81-81, 
Faks: (01) 280-81-91, E-pošta: , Spletna stran:

.
zkg@gi-zrmk.si

Www.gcs.gi-zrmk.si/gcs

Nadaljevanje s strani 9.

2. Osebne olajšave

Namen Letna olajšava v eurih Meseèna olajšava v eurih  
invalidu s 100% telesno okvaro  17.658,84 1.471,57 
po dopolnjenem 65. letu starosti 1.421,35 118,45 

 

3. Posebna osebna olajšava
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 
2.477,03 eura,

4. Posebna olajšava 
· za vzdrževane otroke

 
Letna olajšava v eurih Meseèna olajšava v eurih  

Za prvega vzdrževanega otroka  2.436,92 203,08 
Za vzdrževanega otroka, ki 
potrebuje posebno nego in varstvo 8.830,00 735,83 

Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77 
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21 
Za èetrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65 
Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09 

 
· za vsakega drugega vzdrževanega družinskega èlana

Letna olajšava v eurih Meseèna olajšava v eurih  
2.436,92 203,08 

 

5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 
2.819,09 eurov letno.
6. Posebna osebna olajšava za rezidenta – èezmejnega delovnega 
migranta 7.576,62 eura.

Vir: http://www.racunovodja.com

AKTIVNOSTI DRUŠTVA DZRAV PODJETNIK V 
LETU 2013

Društvo Zdrav podjetnik  razvija na svoji Eko toèki v Dekanih pri 
Kopru zanimive  izobraževalno-razvedrilne programe , namenjene  
sprostitvi in spoznavanju lokalne kulturne in naravne dedišèine.
Za leto 2013 imamo že pripravljene številne javne dogodke (pomladni 
dan, kolesarski dan Ob Parenzani, Kresna noè, Noè èarovnic,  …), vsak 
èetrtek, v èasu od marca do oktobra pa bomo ponudili organiziranim 
skupinam poseben program  (popoldanski  3-4 urni), iz treh razliènih
vsebin:

Rekreacijski:   sprejem in ogled Eko toèke, sprehod ob Reki Rižani oz. 
na bližnji  hrib Tinjan, ekološka malica,  spoznanje drugih projektov na 
Eko toèki (kolesarske in pešpoti,  kuharske delavnice, izdelava
unikatnih  izdelkov …)

Kulturna in naravna dedišèina: sprejem in predstavitev  aktivnosti 
na Eko toèki, ogled nastajajoèega Bio istrskega vrta, spoznavanje 
zelišè z mentorico, ki bo program popestrila   s pripovedovanjem 
razliènih zgodb  iz ljudskega izroèila. Izdelava lastnega šopka.  Skupna 
ekološka malica, po želji lahko pripravimo in zakurimo kres ter
zapojemo nekaj  ljudskih …

Kulinarika:  po sprejemu seznanitev z lokalnim pridelovanjem 
zelenjave in sadja. Priprava in skupno kuhanje  ene od sezonske 
zelenjave oz sadja (šparglji, artièoki, paradižnik, buèke .. kuhanje 
marmelade iz èešenj, marelic, sliv, kutin.., ) Vsak od udeležencev 
odnese s seboj  kozarèek pripravljene dobrine.  Skupna  priprava novih
receptov.

Vse, ki vas zanima sodelovanje, vabimo, da  se nam pridružite.  
Mogoèe imate tudi sami program, ki bi ga ustrezno predstavili na Eko
toèki.

Za vse informacije: Irena ali Heidi, tel. 041 836 011, ali nam pišite:
e-pošta: zdravp@gmail.com
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INFORMACIJE

SPLETNI PORTAL EUGO

Testni državni spletni portal  
je namenjen tujim in domaèim ponudnikom, ki na enem mestu, na 
enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen naèin nudi celovite 
informacije o pogojih poslovanja in dela v RS, s poudarkom na 
pridobivanju razliènih dovoljenj, ki so potrebna za opravljanje 
reguliranih dejavnosti. Osrednji del spletnega portala Eugo Slovenia 
je namenjen predstavitvi informacij o pogojih za opravljanje 
reguliranih dejavnosti in poklicev v RS, s èemer izpolnjujemo zavezo 
evropskih direktiv in omogoèamo prijaznejše ter lažje poslovanje na 
trgu. Spletni portal se bo v nadaljevanju še razvijal (naèrtuje se 
združitev z e-VEM portalom), vsebine se bodo dopolnjevale, 
potekala bo intenzivna komunikacija z resorji glede prenove 
zakonodaje in sistema urednikovanja oziroma vzdrževanja portala
(projekt traja do leta 2015).

Trenutno so na portalu Eugo Slovenia objavljeni pogoji za 
opravljanje 86 reguliranih dejavnosti in 15 poklicev. Popisani so 
postopki za pridobitev 70 vstopnih dovoljenj za opravljanje dejavnosti 
in opisanih je 118 drugih pogojev, vezanih na opravljanje dejavnosti ali 
poklica. Do leta 2015 bodo postopoma oziroma po sklopih objavljeni 
pogoji in postopki za vse regulirane dejavnosti v Sloveniji.

Eugo Slovenia s svojimi vsebinami zajema celoten življenjski cikel 
podjetja in podjetnika: razmišljanje, zaèetek, poslovanje in 
zakljuèek. Opisani so pogoji za vstop na slovenski trg, pogoji in 
postopki za ustanovitev podjetja in lastnosti posameznih pravno-
organizacijskih oblik podjetij v Sloveniji ter pogoji in postopki za 
èezmejno opravljanje storitev v Sloveniji. Opisane so tudi obveznosti, 
ki jih mora podjetnik v Sloveniji izpolniti v procesu zaposlovanja, 
vodenja poslovnih knjig in davène obveznosti. Eugo Slovenia nudi tudi 
informacije o tem, kako zapreti podjetje v Sloveniji. Èezmejno 
opravljanje storitev je na Eugo Slovenia posebej izpostavljeno, podan 
je splošen opis pogojev in postopkov za èezmejno opravljanje storitev. 
Obenem je èezmejno opravljanje še posebej izpostavljeno znotraj
opisa vsake regulirane dejavnosti in poklica.

Elektronska izvedba postopkov
Projekt je del in hkrati nadaljevanje projekta enotne kontaktne 
toèke (EKT) oziroma vzpostavitve storitve »vse na enem mestu«, ki ga 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo nadgrajuje s projektom 
»Enotna kontaktna toèka 2 – Vzpostavitev elektronskih postopkov 
poslovnega portala« (EKT 2). Gre za 3.500.000,00 evrov vreden 
projekt, ki ga s 85 odstotki ali 2.975.000,00 evri sofinancira Evropski 
socialni sklad. Izvajanje projekta se je že prièelo, polna funkcionalnost 
projekta pa se prièakuje v letu 2014. Projekt EKT 2 vzpostavlja 
celovito elektronsko podporo postopkom, ki so povezani s 
pridobivanjem razliènih dovoljenj, ko je to potrebno za opravljanje 
dejavnosti z ustanovitvijo v Sloveniji ali v primeru, ko je to potrebno za 
èezmejno (obèasno) opravljanje dejavnosti. Uvedel bo vrsto 
horizontalnih rešitev in gradnikov, ki bodo uporabni tudi za druge 
projekte, med drugim rešitve za e-dokumente z namenom poenotenja 
tega kljuènega gradnika tudi za druga podroèja in prepoznavnost pri 
èezmejni izmenjavi dokumentov. Pomembna rešitev EKT 2 bo razvoj 
e-Hrambe, ki bo prinesla rešitve za hrambo dokumentov do unièenja ali
do prenosa v Arhiv RS.

Izvajanje projekta je tesno povezano tudi s sodelovanjem 
Ministrstva za pravosodje in javno upravo v dveh mednarodnih 
projektih velikih razsežnosti iz programa Evropske komisije za 
konkurenènosti in inovacije CIP, in sicer projekt SPOCS (za 
vzpostavitev druge generacije enotnih kontaktnih toèk) in projekt 
STORK 2.0 (za èezmejno avtentikacijo poslovnih subjektov). Oba 
naslavljata vrsto problemov, ki so pri èezmejnem zagotavljanju 
elektronskih storitev še kako pereèi. Med drugim se obravnava 
èezmejno priznavanje e-dokumentov in e-podpisovanje, zagotoviti pa 
je bilo treba tudi èezmejno vroèanje uradnih dokumentov na
elektronski naèin.

Vir: www.eu-skladi.si

EUGO Slovenia - Slovenia Business Point

SPREMEMBE PAVŠALNIH OBDAVÈITEV
PODJETNIKOV IN DRUŽB 

Cilj sprememb je administrativna in davèna razbremenitev 
posameznikov, ki opravljajo samostojno dejavnost. Poleg tega bodo po 
novem lahko tudi družbe ugotavljale davèno osnovo upoštevaje
Normirane odhodke, kar do sedaj ni bilo mogoèe. 

Posamezniki, ki opravljajo samostojno 
dejavnost (s.p.-ji, zdravniki, novinarji, itd.), 
lahko davèno osnovo ugotavljajo upoštevaje 
dejanske ali normirane odhodke. V primeru 
normiranih odhodkov se dejanski odhodki ne 
upoštevajo ampak se izraèunajo kot odstotek 
ustvarjenih prihodkov. Posameznikom v 
takih primerih tudi ni treba voditi poslovnih
knjig in oddajati letnih poroèil. 

Z zadnjimi spremembami davène zakonodaje je bil sistem normiranih 
odhodkov precej spremenjen. Glavni cilj sprememb je administrativno 
in davèno razbremeniti mikro podjetja, pri èemer bodo sedaj v tak 
sistem lahko vkljuèene tudi družbe in ne veè zgolj posamezniki z
dejavnostjo.

V ta namen so bile sprejete naslednje spremembe: 

· Omilitev pogojev za vstop v sistem pavšalne obdavèitve: 
Prag za vstop v sistem pavšalne obdavèitve se bo dvignil iz 
obstojeèih 40.000 EUR na 50.000 EUR letnih prihodkov. 
Dodatna pogoja, da posameznik ne sme zaposlovati 
delavcev in da zanj ne obstaja obveznost vodenja 
poslovnih knjig po drugih predpisih, bosta odpravljena.

· Dvig višine normiranih odhodkov iz obstojeèih 25% na 
70% prihodkov.

· Uvedba cedularne obdavèitve: Pri pavšalni obdavèitvi se 
dohodek iz opravljanja samostojne dejavnosti ne bo veè 
všteval v letno davèno osnovo za odmero dohodnine, 
ampak se bo obdavèil po davèni stopnji 20%. To bo 
predstavljalo dokonèen davek. V primeru družb se bo 
upoštevala davèna stopnja za DDPO (v l. 2013 bo 17%).

· Naèin ugotavljanja prihodkov za davène namene: Za 
davène namene se višina prihodkov ne bo veè ugotavljala 
na podlagi plaèane ampak na podlagi obraèunane 
realizacije. S tem se bo naèin ugotavljanja prihodkov 
izenaèil s posamezniki, ki ugotavljajo davèno osnovo s 
pomoèjo dejanskih odhodkov.

· Naèin plaèevanja akontacije: Akontacija dohodnine se bo 
plaèevala na enak naèin kot pri posameznikih, ki 
ugotavljajo davèno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov 
tj. preko davènega obraèuna.

Vstop v sistem pavšalne obdavèitve in izstop: 

Za vstop v sistem pavšalne obdavèitve bo po novem potrebna 
priglasitev davènemu organu najkasneje do 31. marca za tekoèe leto (za 
l. 2013 je rok 2.4.2013). Vkljuèenost v sistem pavšalne obdavèitve se 
bo podaljševala avtomatièno. Prostovoljni izstop iz sistema pavšalne 
obdavèitve bo potrebno davènemu organu sporoèiti najkasneje do 31. 
marca za tekoèe leto. V primeru, da posameznik dve leti zapored ne bo 
izpolnjeval pogojev za pavšalno obdavèitev, bo dolžan sam izstopiti iz 
sistema. Spremembe se bodo zaèele uporabljati s 1.1.2013.

Vir: Zavod Mladi podjetnik
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PODJETNIŠTVO

41. MEDNARODNI SEJEM INOVACIJ

Termin: 10.4.2013 - 14.4.2013
Lokacija: Ženeva, Švica

V Ženevi (Švica) bo od 10. do 14. aprila 2013 potekal že 41. 
mednarodni sejem inovacij SALON INTERNATIONAL DES 
INVENTIONS DE GENEVE - Geneva Inventions 2013.
Na dogodku, ki je ena najveèjih tovrstnih predstavitev na svetu, 
inovatorji vsako leto svoje izume predstavijo potencialnim kupcem
in investitorjem.

Na Geneva Inventions 2012 se je predstavilo 1000 inovacij iz 46 
držav. Med 60.000 obiskovalci s petih celin je po podatkih 
organizatorja veè kot 50 % strokovnih obiskovalcev. Sejem je tudi 
medijsko zelo odmeven, saj ga je v letu 2012 obiskalo 650 
novinarjev, objavljenih pa je bilo veè kot 4.000 èlankov.
Organizatorji sejma Inventions Geneva so Veleposlaništvu 
Republike Slovenije v Švici posredovali informativno brošuro o 41. 
mednarodnem sejmu inovacij Inventions Geneva s prošnjo za 
posredovanje pristojnim institucijam v Sloveniji. Vljudno vabijo vse 
zainteresirane inovatorje, da se predstavijo na 41. Mednarodnem
sejmu inovacij Inventions Geneva aprila 2013.

Veè: www.imamidejo.si

KRAJŠI IN CENEJŠI POSTOPKI 
PATENTIRANJA V EU

EU je decembra potrdila uvedbo enotnega evropskega patenta, ki 
naj bi izboljšal konkurenènost gospodarstva v državah èlanicah. 
Postopki patentiranja v EU naj bi postali krajši in cenejši.

Postopki patentiranja v EU naj bi postali krajši in cenejši, s tem pa tudi 
bolj dostopni za mala in srednje velika podjetja (MSP). Prvi enotni 
evropski patent nameravajo podeliti v letu 2014. Pridobitev patentne 
zašèite v 25 èlanicah, ki bodo sodelovale pri projektu, danes stane okoli 
32.000 evrov, nova ureditev pa naj bi jih zmanjšala za okoli 80 
odstotkov. Ko bo patent odobren, bo samodejno veljaven tudi v 25 
državah èlanicah. S tem bodo odpravljeni zapleteni upravni postopki in 
stroški prevajanja, ki so predvsem manjšim podjetjem oteževali zašèito
intelektualne lastnine.

Vloge za prijavo patenta bodo lahko oddane v katerem koli jeziku, 
prevesti pa jih bo treba v enega od jezikov Evropskega patentnega 
urada (anglešèino, francošèino ali nemšèino). Evropski parlament je 
zagotovil, da bodo stroški prevajanja v celoti povrnjeni malim in 
srednje velikim podjetjem, posameznikom, nevladnim  rganizacijam, 
univerzam in javnim raziskovalnim organizacijam s sedežem v EU.

Vir: www.imamidejo.si

PAVŠALNA OBDAVÈITEV MIKRO PODJETIJ IN 
POENOTENJE KONTNEGA NAÈRTA ZA 
DRUŠTVA

Spremembe zakona o davku na dodano vrednost, ki zaènejo veljati po 
novem letu, med drugim prinašajo višjo obdavèitev dražjih 
nepremiènin, pavšalno obdavèitev, zajezitev delovanja slamnatih 
družb in enoten kontni naèrt za društva. Med spremembami zakona o 
davku na dodano vrednost (DDV) se davèna izguba iz prejšnjih let 
uporabi za zniževanje davène osnove najveè v višini 50 odstotkov 
davène osnove. Med številnimi novostmi zakona o davku na dodano 
vrednost, ki zaène veljati v zaèetku prihodnjega leta, so
najpomembnejše naslednje:

�Višja obdavèitev dražjih nepremiènin
Obdavèitev nepremiènin, katerih vrednost presega pol milijona evrov, 
bi lahko v veliko primerih pomenila dodatne stroške. Vidnejše 
spremembe prinašata še zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in o 
dohodnini, ki uvajata omejitev izkorišèanja davène izgube iz prejšnjih 
let v letih, ko družba vnoviè izkazuje pozitivno davèno osnovo. Zakona 
predlagata, da se lahko davèna izguba iz prejšnjih let izkoristi za 
zniževanje davène osnove najveè v višini 50 odstotkov davène osnove.

�Sprotno plaèevanje, ne poraèun davkov
To pomeni, da bodo družbe morale zaèeti plaèevati davek prej (po 
zdajšnji ureditvi družbe s pozitivno davèno osnovo ne plaèajo davka na 
dohodek, dokler ne porabijo celotne prenesene davène izgube). 
Opozarjajo še na povišanje praga za vstop v sistem DDV in pavšalno 
obdavèitev, ki bo zanimiva za mikro podjetja, ki ne presegajo letne
prodaje 50 tisoè evrov.
�Jasnejša vsebina raèunov
Med spremembami zakona opozarjajo na 86. èlen, ki poudarja vsebino 
dokumentov, ki so podlaga za obraèunavanje in/ali odbijanje davka na 
dodano vrednost. Davèni zavezanec namreè mora zagotavljati 
pristnost izvora, celovitost vsebine in èitljivost raèuna od trenutka 
izdaje do konca obdobja hrambe raèuna - kar je deset let po poteku leta,
na katero se raèuni nanašajo.
�... bo odganjala slamnata podjetja
S temi doloèbami se dodatno poudarja zagotavljanje dokazov o 
dejanski vsebini poslov z namenom prepreèevanja davènih utaj pri 
poslovanju s slamnatimi podjetji, kjer so si utajevalci davkov doloèbe 
razlagali bolj s formalnega kot vsebinskega vidika. Namreè sam prejet 
raèun še ne zagotavlja samodejno pravice do odbitka DDV, èe ni hkrati 
dokazil, da je bilo zaraèunano tudi dobavljeno ali opravljeno.

�Spremembe pri raèunovodenju
Drugo pomembno podroèje je sprememba pri raèunovodenju z 
enotnim kontnim okvirom in naèrtom, kjer je bil za osnovo vzet kontni 
naèrt za gospodarske družbe. Tako se loèeno izkazujejo 
prevrednotovalni odhodki kot posledica oslabitev od tistih, ki so 
posledica odpisov poslovnih terjatev. Naslednja pomembna novost je 
možnost knjiženja obveznosti iz plaè skladno z vplaèilnimi raèuni
prispevkov.
�Društva poenotena s podjetji
Poenotenje kotnih naèrtov bo spremenilo predvsem poslovanje 
oziroma vodenje raèunov društev in neprofitnih organizacij. Uvedba 
spremembe sicer pomeni nekaj dela s pripravo otvoritvenih stanj, 
vendar pa v nadaljevanju to pomeni poenostavitev in poenotenje, kar bi 
moralo voditi tudi do nekoliko lažjega dela. Sprememba zaène veljati 
1. januarja 2013 oziroma s prvim poslovnim letom po tem datumu za 
tiste, ki imajo poslovno leto drugaèno od koledarskega.
Zakon dodatno poudarja zagotavljanje dokazov o dejanski vsebini 
poslov z namenom prepreèevanja davènih utaj pri poslovanju s 
slamnatimi podjetji, kjer so si utajevalci davkov doloèbe razlagali bolj
s formalnega kot vsebinskega vidika.

Vir: Moj spletni priroènik 51/2012

VINCI – KREATIVNI VAVÈER

Predstavnike slovenskih kreativnih industrij vabijo, da se vpišejo 
na seznam in skupaj z avstrijskimi partnerji - naroèniki sodelujejo 
pri prihodnjem javnem razpisu. Avstrijsko ministrstvo za 
gospodarstvo, družino in mlade ( ) bo v zaèetku 
leta 2013 objavilo javni razpis za kreativni vavèer, kjer bodo lahko 
sodelovali tudi predstavniki slovenskih kreativnih industrij. 
Predvidoma bo razpisanih 1,5 milijona evrov za okrog 300 projektov 
(skupnih projektov avstrijskih malih in srednjih podjetij ter kreativnih 
industrij na podroèjih, kot so oblikovanje, grafika, arhitektura, 
oglaševanje, multimedija… Ipd.). Posamezni vavèer bo predvidoma v 
višini 5.000 evrov. Javni razpis za kreativni vavèer bo pripravljen na 
podlagi pilotnega projekta EU »VINCI«, ki je bi izveden v letu 2012. 
Do sodelovanja pri javnem razpisu bodo upravièeni predstavniki 
kreativnih industrij, ki bodo vpisani na seznam (inventory list), ki je
dostopen na spletnem naslovu:

 in ki bodo projekt
prijavili skupaj z avstrijskim naroènikom.

Vir: .

www.en.bmwfj.gv.at

www.impulse-awsg.at/vinci/inventory_list/

www.impulse-awsg.at/vinci/
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DOBRO JE VEDETI

ODDAJANJE NEPREMIÈNIN V NAJEM

Vsi zavezanci, fiziène osebe, ki so v letu 2012 drugim fiziènim osebam 
oddajali v najem premièno ali nepremièno premoženje oziroma so 
navedeno premoženje oddajali v najem izven Republike Slovenije, 
morajo napoved posredovati davènemu organu do 15. 1. 2013. Novosti 
v primerjavi s preteklim letom ni, tudi obrazec je takšen, kot leto 
poprej. Zavezance, ki svojih obveznosti ne bodo izpolnili, lahko davèni 
organ kaznuje za prekršek. 

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem morajo torej zavezanci, ki so v letu 2012 fiziènim 
osebam oddali v najem premièno ali nepremièno premoženje oziroma 
so navedeno premoženje oddajali v najem izven Republike Slovenije, 
oddati na pristojni davèni urad do 15. 1. 2013  
osebno ali po pošti. Napoved je mogoèe oddati tudi elektronsko prek 

. V zvezi z obrazcem bi radi poudarili, da je treba vpisati 
tudi identifikator vrste nepremiènine, ki leži v Republiki Sloveniji.

Zavezanec, rezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati vse 
dohodke iz oddajanja premoženja v najem z virom v in izven 
Slovenije. Nerezident Republike Slovenije pa je dolžan napovedati le 
dohodek iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji. 

Tako, kot preteklo leto, napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so 
dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v veèstanovanjskih 
stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Upravnik 
veèstanovanjske stavbe je moral za prejemnika dohodka izraèunati, 
odtegniti in plaèati akontacijo dohodnine v breme prejemnika 
dohodka.  

Akontacija dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se 
odmeri po stopnji 25 % od davène osnove. Davèna osnova je 
doseženi dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za 40 % 
normiranih stroškov ali za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, 
ki ohranja uporabno vrednost premoženja, èe jih v èasu oddajanja 
premoženja v najem plaèuje najemodajalec sam. Normirani oziroma 
dejanski stroški ne zmanjšujejo davène osnove od dohodka, dosežene z 
oddajanjem kmetijskega in gozdnega zemljišèa v najem. Èe zavezanec 
ne vloži davène napovedi ali ne vloži davène napovedi v roku, je za 
tako ravnanje predvidena globa od 200 do 400 evrov. Z globo od 400 
do 1.200 evrov pa se kaznuje za prekršek posameznik, èe v davèni 
napovedi navede neresniène, nepravilne ali nepopolne podatke.

Za leto 2011 smo prejeli 26.406 napovedi za odmero akontacije 
dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, kar je 9,3% 
veè, kot leto poprej. Skupni znesek davène osnove teh zavezancev je 
znašal 35.730.192 EUR, akontacija dohodnine je znašala 7.785.143 
EUR, kar je 14,5% veè, kot leto poprej.

Davèna uprava Republike Slovenije

na predpisanem obrazcu

sistema eDavki

KAJ STORITI, KO NAS STRANKE NAPADAJO 
NA SPLETU 

Èedalje hitreje narašèa število nezadovoljnih, celo zagrenjenih 
potrošnikov, ki svoje frustracije nad produkti in storitvami znašajo prek 
forumov in družabnih omrežij nad vse, ki so jim pripravljeni
prisluhniti, èetudi le za minuto. 

Spletno komuniciranje med strankami in podjetniki je dandanes že 
skoraj nuja, saj prevladuje mnenje, da podjetje ne obstaja, èe ga ni 
mogoèe najti na svetovnem spletu. Tovrstni naèin sodelovanja med 
strankami in ponudniki storitev je zagotovo zaželjen in uèinkovit, a 
pojavlja se problem, ko stranke zaènejo izkorišèati enega 
najpomembnejših vidikov interneta - anonimnost. Pogosto so namreè 
prav anonimni uporabniki tisti, ki svoje frustracije sprošèajo na 
forumih in družabnih omrežjih ter s tem naredijo moèno negativno 
promocijo niè hudega sluteèim podjetnikom, ki v dobri veri tržijo svoje
Produkte in storitve prek svetovnega spleta.

Ne glede na velikost vašega podjetja - jezni in nezadovoljni kupci vam 
lahko prek spleta moèno poslabšajo ugled. Na splošno se boste na 
socialnih omrežjih in na forumih sooèali z dvema tipoma ljudi:

· z osebami, ki od vas želijo nasvet, rešitev ali možnost 
zamenjave nedelujoèega produkta; 

· z osebami, ki družabna omrežja in forume izkorišèajo za 
to, da podjetnike spravljajo v slabo luè, ne da bi se ozirali 
na njihova pojasnila. Prav nasprotno - odgovore 
podjetnikov zgolj izkoristijo za to, da z njimi lahko 
zaènejo javni prepir.

Preberite si 5 nasvetov, kaj storiti, ko nas nekdo napade na 
spletu.

1. Ukrepajte hitro - dlje kot boste èakali, bolj bo oseba kopièila jezo. 
Nezadovoljnemu kupcu morate jasno in glasno dati vedeti, da ste slišali 
za njihove težave in da se z vsemi moèmi trudite, da bi jo odpravili.
2. Nikoli ne pokažite jeze - ne spušèajte se na nivo agresorja, ki vas 
napada. Tako boste zmagali v oèeh vseh drugih, ki vas spremljajo na 
vašem družabnem omrežju. Najveè, kar lahko storite je, da ste vljudni, 
da ponudite asistenco in da stranke seznanite z napredkom vašega 
reševanja problema. Morda jim lahko ponudite tudi manjše darilo v
zameno za potrpežljivost.
3. Podpišite se z imenom in s priimkom ali vsaj z zaèetnicami - želite 
namreè, da vaš odgovor v stranki vzbuja zaupanje in vsebuje pridih
osebnosti.
4. Išèite rešitev - stranka mora vedeti, da delate z vsemi razpoložljivimi 
moèmi v smeri iskanja rešitve za njen problem. Nikar ne skušajte osebe 
le pomiriti z lepimi besedami - èimprej poišèite rešitev!
5. Èe se je potrebno dogovoriti o detajlih, uporabite zasebne linije 
pogovora. Ni potrebno, da celoten pogovor s stranko poteka javno, je 
pa prièakovano, da bo vsaj prvotni odziv javen, da bodo tudi vsi ostali 
videli, da se s problemom že ukvarjate. Na koncu tudi javno napišite
nekaj malega o tem, da ste zadevo že razrešili.
Konstruktivne kritike so za podjetnike èudovita priložnost, da svoje 
izdelke in storitve nenehno izboljšujejo, zato jih ne jemljite kot nekaj 
slabega, prav nasprotno - le s pomoèjo kritik boste zares lahko
napredovali!

Vir: Young Entrepreneur

Kako se sooèiti z ljudmi, ki so preprosto 
zlobni? Tovrstne situacije lahko izkoristite 
tudi v svoj prid in širši javnosti dokažete, da 
vam je mar za mnenje svojih strank ter da 
stojite za svojimi produkti. S pravo strategijo 
vam morda celo uspe preprièati negativce, da 
postanejo vaši oboževalci, tako pa si morda
priborite celo kakšnega novega kupca!

NOVA UREDBA O SPLOŠNEM SISTEMU 
PREFERENACIALOV (GSP)

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli 
obvestilo, da je bila konec oktobra v Uradnem listu EU (L 303) 
objavljena nova uredba o splošnem sistemu preferencialov (GSP), ki 
bo 1. januarja 2014 nadomestila trenutno veljavno uredbo. GSP 
omogoèa popolno ali delno oprostitev plaèila carinskih dajatev pri 
uvozu izdelkov po poreklu iz doloèenih držav v razvoju v EU (na 
podlagi dokazila o poreklu FORM A). Najpomembnejša novost bo 
zmanjšanje števila držav upravièenk, ki jih bo po novem 89 (sedaj 
176). Med državami, ki bodo izgubile GSP, so tudi Zalivske države, 
Rusija, Kazahstan, Argentina, Brazilija, Venezuela, Kuba, Urugvaj,
Libija, Malezija. 

Vir: obvestilo MGRT v elektronski obliki z dne 14.12.2012
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PODJETNIŠTVO

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO 
POSLOVNIH PROSTOROV OBÈINE IZOLA

Sedem poslovnih prostorov je namenjenih trgovini z neživili oziroma 
drugim storitvenim dejavnostim in sicer na Gregorèièevi ulici 29 in 34, 
Muzèevi ulici 2, Gorkijevi ulici 2, Koprski ulici 34, Postojnski ulici 7 in 
Alietovi ulici 2. Poleg tega sta predmet oddaje tudi dva prostora 
primerna za pisarniško dejavnost na Smrekarjevi ulici 21 in na 
Sonènem nabrežju 4.

Prijavitelji lahko vloge oddajo do 7. januarja 2013, javno odpiranje 
ponudb bo 9. januarja prihodnje leto. Razpisna dokumentacija je 
objavljena  na spletnih straneh Obèine Izola www.izola.si  (pod 
rubriko za obèana – razpisi). 

POSLOVNA IDEJA: ZAPELJITE SE DO 
KUPCEV

Zaèetni stroðki: od 20.000 evrov dalje
Oglaðevanje: potiskano vozilo z logotipi, razdeljevanje letakov, 
oglaðevanje v lokalnem èasopisu, televiziji in radiu … 
Posebna znanja: prodajne veðèine, dobre komunikacijske spretnosti, 
obvezno vozniðko dovoljenje
Èas delovanja: vse leto
Delo od doma: ne 

Dejstva
Statistike kaþejo, da se s prodajalno na kolesih prodaja izdelkov 
izboljða tudi do 15 odstotkov, ob tem pa blagovna znamka postaja vse 
bolj prepoznavna. Vozilo opremite z nalepkami, slogani, logotipi in 
slikicami izdelkov, ki jih ponujate, tako boste prava paða za oèi. S 
tovrstnim naèinom dela se boste razlikovali od veèine drugih, saj boste 
stopili iz ustaljenih okvirjev in izbrali strategijo prodaje, kjer boste vi 
vedno tam, kjer so stranke, namesto da boste èakali stranke, da pridejo 
do vas. Posel na kolesih je prav tako dolgoroèno finanèno preudaren, 
saj vas bo nakup kombija stal manj, kot bi morali vsak mesec zapraviti
za najemnino trgovinskega prostora. 

Trg
Ljudje imamo radi, da nam je vse èim bolj pri roki oziroma dostopno. 
Teþimo k temu, da èim prej in po èim laþji poti pridemo do izdelka, ki 
smo si ga zaþeleli. Zakaj ne bi prisluhnili þeljam mnogih in jim 
ponudili prodajalno na kolesih? Kupite potujoèo trgovino in se lotite
dela. 

Nasvet
Ko se vam bo posel razðiril, kupite ðe veè kombijev in jih tudi sodobno 
opremite. Kombije opremite s straniðèem, umivalnikom, dodatno 
osvetlitvijo, klimatsko napravo, gretjem in tudi veèjim televizijskim 
ekranom, na katerem boste lahko prikazovali oglase izdelkov, ki jih 
prodajate. Odlièen naèin oglaðevanja je tudi organiziranje dogodkov, 
kjer lahko vaðe stranke preizkusijo izdelke, ki jih prodajate. Odzivi, ki 
jih boste dobili od njih, vam bodo pomagali pri naèrtovanju vaðe 
poslovne poti v prihodnosti. Poleg izdelkov ponudite ðe dodatne,
Manjðe storitve. 

NAJAV RAZPISA P2 2013 – SUBVENCIJE ZA 
ZAGON PODJETIJ
 
Z razpisom P2 želi Sklad spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej 
podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. 
Prièakovan rezultat razpisa je ustvarjanje novih inovativno 
naravnanih podjetij s potencialom rasti komercializacije 
proizvodov, storitev in razvoja. Cilj razpisa je podpirati skupino 
perspektivnih podjetij, ki se nahajajo v najbolj obèutljivi razvojni fazi. 
Brez pravih finanènih sredstev je lahko njihov velik razvojni potencial 
hitro izgubljen. Še posebej je razpis namenjen podjetjem, za katere je 
znaèilna visoka vsebnost znanja, potencial hitre rasti, izobrazba in 
ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in
nastop v globalni tržni niši.

Subvencije omogoèajo mladim inovativnim podjetjem, ki ne 
razpolagajo z zadostnimi finanènimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši 
razvoj projekta in s tem izboljšanje finanènega položaja. Hkrati pa 
podjetja v tej fazi potrebujejo tudi svetovanje in podporo pri 
vzpostavitvi prvih poslovnih procesov in pri prodoru na zastavljena 
tržišèa. Z namenom oblikovanja uspešno delujoèih podjetij na vseh 
podroèjih, se bodo izbrana podjetja v letu 2013 morala vkljuèiti v enega 
izmed organiziranih programov mreženja in mentoriranja.

Pogoji - Ciljna skupina A 
· Podjetje mora biti ustanovljeno v èasu od 1.1.2012 do 

28.2.2013.
· Podjetje mora biti najkasneje ob oddaji vloge èlan SIO 

(tehnološki parki, univerzitetni inkubatorji, podjetniški 
inkubatorji).

· Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni 
èas, najkasneje ob podpisu pogodbe s SPS.

· Podjetje bo moralo prejeti minimalno 25 toèk na podlagi 
dveh vstopnih meril in sicer:

1. Uvrstitev na tekmovanju Start:up Slovenija 
(max. možnih 25 toèk) in

2. Višina osnovnega kapitala v podjetju (max. 
možnih 25 toèk).

V primeru, da podjetje iz zgoraj omenjenih meril ne prejme vsaj 25 
toèk, se vloga zavrne. V nasprotnem primeru pa se ocenjevanje 
nadaljuje z ostalimi merili, kot so: inovativnost, faza oz. stopnja 
izdelka v podjetju, tržna naravnanost in potencialni trgi, 
reference/izkušnje zaposlenih lastnikov v podjetju, jasno opredeljeni 
cilji podjetja s terminskim planom, realnost kazalnikov in finanèna 
skladnost poslovnega naèrta, uspešnost zagona podjetja glede na 
vložena in razpoložljiva finanèna sredstva + razvojni tim, osebni
razgovori in intervjuji.

Pogoji - Ciljna skupina B
· Pozitivna poslovna ocena, ki jo izdela SPS na podlagi 

poslovnega poroèila podjetja, poroèila SIO in poroèila 
mentorja o izpolnjevanju ciljev poslovnega naèrta.

Vir: Zavod Mladi podjetnik

ODVZEM KONCESIJE DRUŽBI CASINO 
PORTOROŽ

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala odloèbo, s 
katero se gospodarski družbi Casino Portorož, prirejanje posebnih iger 
na sreèo, d. d., odvzame koncesija za prirejanje posebnih iger na sreèo v 
igralnem salonu v Kopru, ki ji je bila dodeljena z odloèbo vlade 6. 8. 
2002 ter podaljšana z odloèbama vlade 14. 7. 2005 in 29. 7. 2010.

Ministrstvo za finance je Vladi RS predlagalo, da gospodarski družbi 
Casino Portorož, d. d. Odvzame koncesijo za prirejanje posebnih iger 
na sreèo v igralnem salonu v Kopru. Navedena gospodarska družba je 
namreè 30. 8. 2012 enostransko prenehala prirejati posebne igre na 
sreèo v igralnem salonu, zato je po preteku treh mesecev nastopil 
razlog iz 72. v zvezi s 100. èlenom Zakona o igrah na sreèo, ki doloèa, 
da vlada odvzame koncesijo za igralni salon, èe ugotovi, da je
koncesionar prekinil poslovanje za veè kot tri mesece.

Vir: www.mf.gov.si
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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

   

 

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.

Francoski specialist v visoko kakovostnih kozmetiènih  
proizvodih išèe poslovne partnerje za distribucijo elektro  
estetiènih naprav in kozmetiènih proizvodov.  
Šifra: EEN-dec-06 
Turško podjetje specializirano za kmetijske mehanizacije išèe 
trgovske posrednike in distributerje z znanjem na podroèju  
toplogrednih sistemov in toplogrednih materialov.  
Šifra: EEN-dec-08 
Ruski proizvajalec aparatov za vakuumsko masažo išèe  
Trgovske zastopnike (distributerje in agente) za svoje izdelke.  
Šifra: EEN-dec-09 
Bolgarsko vodilno podjetje na podroèju industrijske opreme  
išèe trgovske posrednike (distributerje, predstavnike).  
Šifra: EEN-dec-16 
Špansko podjetje specializirano za proizvodnjo naravne  
kozmetike in izvajanje lepotnih tretmajev išèe distributerje za  
svoje izdelke. Šifra: EEN-dec-19 
Francosko podjetje, specializirano za zasnovo, proizvodnjo in  
izvedbo proèelij, fasad in sprednjih delov stavb iz aluminija,  
stekla in jekla, išèe poslovne partnerje za komercialna sodelo- 
vanja (distributerje) in podizvajalce. Šifra: EEN-dec-23 
Rusko podjetje, specializirano za proizvodnjo sveže pražene 
kave, išèe trgovske posrednike (distributerje, agente) in  
poslovne partnerje. Šifra: EEN-dec-24 
Rusko podjetje je razvilo inovativno  zunanjo opremo  
in išèe trgovske posrednike (agente, distributerje,  
predstavnike). Šifra: EEN-dec-26 
Podjetje iz Velike Britanije proizvaja izdelke za aromaterapijo 
in išèe distributerje za prodajo njihovih izdelkov prebivalstvu, 
terapevtom, naravnim zdravilcem in zdravnikom.  
Šifra: EEN-dec-27 
Špansko podjetje z znanjem na podroèju vseh vrst studijske 
animacije nudi podizvajanje. Šifra: EEN-dec-28 

 Rusko podjetje, specializirano za izvajanje visoko kakovostnih 
storitev na podroèju energetsko varènih tehnologij ter v 
proizvodnji in dobavi opreme za razsvetljavo, išèe trgovske  
posrednike (distributerje, predstavnike, agente) in nudi  
franšizo. Šifra: EEN-dec-32 
Hrvaško podjetje, specializirano za zasnovo, proizvodnjo in 
prodajo oblaèil (športna oblaèila blagovnih znamk), išèe  
partnerje za skupna vlaganja in trgovske posrednike  
(agente, distributerje). Šifra: EEN-dec-40 

 Belgijsko podjetje, specializirano za pridelavo, predelavo 
in trgovanje ekološkega sadja, išèe distributerje in agente 
z dostopom do trgovcev in proizvajalcev organskega  
sadja. Šifra: EEN-dec-44 
Švedsko podjetje, specializirano za oblikovanje in razvoj  
igraè za pse in hišne ljubljenèke, išèe kvalificirane 
distributerje in veletrgovce. Šifra: EEN-dec-45 
Avstrijsko podjetje, specializirano za suhi led in peskan  
granulat za èišèenje, išèe distributerje. Šifra: EEN-dec-50 

 

HIŠE- PRODAMO
 IZOLA-LIVADE NOVOGRADNJA- POSLOVNO 
STANOVANJSKI DVOJÈKI- ŠE DVE ENOTI
V mirnem in sonènem predelu, na robu mesta Izola, se nahaja 
zazidava poslovno stanovanjskih objektov-dvojèkov. Omogoèeno je 
fleksibilno razporejanje prostorov in maksimalna prilagodljivost 
kupcu. Iz teras pogled na morje. 
Koper- Spodnja Semedela
Hiša v treh etažah, dvostanovanjska (105+214) v izmeri 400 m2 z 
velikim vrtom na parceli 884 m2. Prenovljena l. 1997. Možnost 
razdelitve na tri stanovanja. Pogled na morje iz zgornje etaže. Možna 
zamenjava za stanovanje + doplaèilo.
Veè hiš v: Sp. Semedela, Izola, Dragonja, Ljubljana Videm, Koper 
okolica – Lopar, Marezige. 
Koper-okolica - Lopar- le 12 km iz Kopra, stanovanje + 
garsonjera;možnost dozidave ali izgradnje bazena. Velika parcela. 
Komplet prenovljena. – UGODNO!
STANOVANJA-PRODAMO
Koper- Sp. Semedela - komplet prenovljeno garsonjero v 1. 
nadtropju. 22,53 m2. Cena 74.900€.
IZOLA-CENTER- NOVOGRADNJA:  garsonjere  v  
tristanovanjski hiši. POKLIÈITE 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.
POSLOVNI PROSTORI- PRODAMO-ODDAMO
KOPER-ROTONDA kvalitetno dokonèane in opremljene pisarne v 
izmeri 200 m2 prodamo- IZJEMNA LOKACIJA
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 poslovni prostor v izmeri 97 m2 
in 47 m2; meseèni najem 12€/m2.
KOZINA-OKOLICA-skladišèe 200m2 ali veè ODDAMO
PARCELE-PRODAMO Zazidljive parcele v Pacugu, Popetrah, 
Novi vasi. UGODNO- Poklièite.
Gradbinci: Išèemo soinvestitorja za izgradnjo oziroma prenovo 
dvostanovanjske hiše v štiristanovanjsko hišo. Lokacija: Bertoki.

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 nepremièninskem posredovanju.

Prodajate vašo nepremiènino? Poklièite nas. Hitro in kakovostno
Vam uredimo vse potrebno za uspešno prodajo.




