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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

OBVESTILO UPRAVLJALCA LAS ISTRE 

Spoštovani!

LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Koper, 
Izola in Piran) še naprej izvaja tekoče projekte za razvoj 
podeželja iz minulih javnih razpisov, ki se sofinancirajo iz 
ukrepa LEADER, Programa za razvoj podeželja RS 2007-2013, 
medtem ko smo vsa razpoložljiva sredstva za dano območje oz. 
pravice do porabe že uspešno razdelili, preko objavljenih in 
zaključenih javnih razpisov.

Objava naslednjega javnega razpisa za projekte za razvoj 
podeželja bo možna takoj, ko bodo formalizirane pravne 
podlage za črpanje EU sredstev za programsko obdobje 2014-
2020. Predvidoma bo to v letu 2015. Informacija o objavi 
razpisa bo javno objavljena. 

V letošnjem letu bomo zainteresirano javnost še naprej aktivno 
vključevali v pripravo razvojnega dokumenta Strategija 
lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 ter svetovali o 
možnostih in pogojih za prijavo projekta na javni razpis LAS.

Za vse informacije in svetovanje v zvezi s projekti LAS Istre 
in možnostmi sofinanciranja projektov za razvoj podeželja 
preko LAS Istre lahko kontaktirate Dott. Mag. HeidI Olenik; 

, 05 663 75 80.

Regionalni razvojni center Koper
Upravljalec LAS Istre

heidi.olenik@rrc-kp.si

PROJEKT OPTIMIZEMED

Po sprejetju predloga Skupnega tehničnega sekretariata, da bo ločene sklepne konference 13 
kapitalizacijskih projektov nadomestil en Skupni sklepni dogodek, je zdaj nastopil čas za boljšo 
opredelitev njegove strukture in organizacije.

Teh 13 kapitalizacijskih projektov bo osvetlilo široko paleto posebnih vprašanj z izrabo izkušenj, ki 
so plod okoli 70 projektov iz prejšnjih razpisov MED in drugih programov EU.

Cilj je zagotoviti in izboljšati rešitve, ki združujejo »inovacije« in »trajnostni razvoj«.

Skupni sklepni kapitalizacijski dogodek bo organiziran v dveh različnih delih. V prvem delu bo 
izvedena tehnična delavnica, v kateri bodo javnosti predstavljene izkušnje o kapitalizaciji Programa 
MED s poudarkom na različnih povratnih informacijah, prejetih iz 13 kapitalizacijskih projektov, 
nato bo potekala primerjava z izkušnjami iz drugih programov, na koncu pa še izmenjava različnih 
idej.

V drugi polovici dneva bo organizirana konferenca, na kateri bodo predstavljene glavne ugotovitve.
Dogodek bo potekal pod skupno organizacijo in promocijo Programa MED in 13 kapitalizacijskih 
projektov, ki bodo k sodelovanju pritegnili številne institucije (občine, pokrajine in regije, univerze 
ter tehnološke in raziskovalne centre, gospodarske zbornice, pristaniške oblasti itd.) iz 37 regij 
celotnega območja programa MED.

Skupni sklepni kapitalizacijski dogodek bo potekal v Bruslju (CoR) 24. in 25. marca 2015.

Za več informacij nam še naprej sledite in obiščite  ali spletno stran programa 
MED http://www.programmemed.eu/ in zlasti spletni strani, ki je posvečena procesu kapitalizacije 
projekta MED na: 

 oziroma, kar je še bolj preprosto, nam lahko sledite na twitterju (@optimizemed).

www.optimizemed.eu

http://www.programmemed.eu/en/the-programme/programme-
capitalization.html
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PRENOS DEJAVNOSTI S.P. NA DRUGI S.P.

Prenos podjetja dosedanjega s. p. na drug s. p. je mogoč v skladu z 72.a 
členom ZGD-1. Podjetnik lahko namreč za časa svojega življenja 
prenese podjetje na zakonca ali osebo, s katero živi v dlje časa trajajoči 
življenjski skupnosti, oziroma osebo, s katero živi v registrirani 
istospolni partnerski skupnosti, na otroke, posvojence, starše, 
posvojitelje, vnuke, brate in sestre. S prenosom preidejo na podjetnika 
prevzemnika (novega s. p.-ja) podjetje ter pravice in obveznosti 
podjetnika v zvezi s podjetjem. S tem novi podjetnik (prevzemnik) 
postane univerzalni pravni naslednik, kar pomeni, da vstopi v vsa 
pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.

Prvi korak je sprejetje odločitve o prenosu in določitev datuma 
prenosa oziroma dneva obračuna prenosa. Naslednji korak je 
objava namere o prenosu podjetja s. p. na podjetnika prevzemnika ter 
objava datuma prenosa, kar stori vsaj tri mesece prej na primeren način 
(s pismi upnikom, v medijih, poslovnih prostorih). Naslednji korak je 
sklenitev pogodbe o prenosu podjetja v obliki notarskega zapisa. V 
pogodbi morajo biti navedeni:

·firma in sedež podjetnika,
·morebitno izrecno soglasje glede uporabe imena in priimka 

podjetnika v firmi podjetnika prevzemnika ter morebitno 
izrecno soglasje glede uporabe matične številke podjetnika,

·izjava o prenosu podjetja,
·vrednost podjetja na dan obračuna prenosa podjetja z 

natančnim opisom podjetja.

Vrednost podjetja je celotno premoženje ter pravice in obveznosti v 
zvezi s podjetjem, ki jih dokazuje z listinami, kot so letna bilanca stanja 
ali vmesna bilanca stanja ali ustrezen računovodski izkaz, če je na 
podlagi njihove vsebine mogoče določiti vrednost podjetja, ki je 
predmet prenosa. Predložene listine na dan prijave za vpis prenosa 
podjetja v register ne smejo biti starejše od treh mesecev. Dan obračuna 
prenosa podjetja je bilančni presečni dan: to je dan, ko dosedanji 
podjetnik sestavi računovodske izkaze podjetja podjetnika. Torej je 
treba za pripravo pogodbe o prenosu že imeti pripravljeno bilanco 
stanja dosedanjega s. p. na dan obračuna prenosa.

Nato podjetnik prevzemnik vloži prijavo za vpis prenosa podjetja 
pri Ajpesu, ki ji priloži pogodbo o prenosu podjetja in:

·predlagani datum vpisa, ki je poznejši od dne vložitve prijave 
za vpis in ne poznejši od treh mesecev od dne vložitve prijave 
za vpis;

·firmo podjetnika in podatke o sedežu;
·podatke o skrajšani firmi, če jo ima;
·podatke o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, 

davčno številko;
·podatke o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, 

davčno številko;
·navedbo dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal;
·podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega 

registra v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register 
Slovenije;

·izjavo podjetnika, da nima neporavnanih dospelih 
obveznosti iz njegovih prejšnjih poslovanj.

V obeh primerih bodo veljale določbe 51. člena ZDoh-2, ki 
omogočajo davčno nevtralen prenos podjetja s. p. na podjetnika 
prevzemnika, če gre za prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca

a) novi zasebnik nadaljuje z opravljanjem dejavnosti v Sloveniji;
b) novi zasebnik mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti, 
amortizirati prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube v zvezi 
s prejetimi sredstvi in obveznostmi z upoštevanjem vrednosti na dan 
prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca, iz česar se bi izhajalo pri 
izračunu davčne osnove pri zavezancu, ki je nehal opravljati dejavnost, 
oziroma na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi 
prišlo;
c) novi zasebnik prevzame rezervacije, ki jih je oblikoval zavezanec, ki 
je nehal opravljati dejavnost, ki se lahko pripišejo podjetju, ki se 
prenaša, in pogoje v zvezi s temi rezervacijami, kot bi veljali za 
zavezanca, ki je nehal opravljati dejavnost, kot če do prenehanja 
opravljanja dejavnosti ne bi prišlo.

Davčno nevtralen prenos dejavnosti dosedanjega s. p. na novega 
(prevzemnega) je mogoč, če oseba, ki preneha z opravljanjem 
dejavnosti (dosedanji s. p.), in novi s. p. opravita priglasitev na 
enotnem obrazcu, ki je predpisan po Zakonu o davčnem postopku (303. 
člen) in ga oddata najpozneje do roka za predložitev davčnega 
obračuna davčnega zavezanca, ki je prenehal z opravljanjem 
dejavnosti, kar je 60 dni. Priglasitev se opravi pri davčnem organu, kjer 
je dosedanji s. p. vpisan v davčni register.

Vir: Moj spletni priročnik 1/15

 (dosedanji s. p.) s prenosom podjetja 
ali dela podjetja zavezanca na drugo 
fizično osebo (podjetnik prevzemnik 
po ZGD-1 oziroma novi zasebnik po 
ZDoh-2) zaradi  smrti ,  t rajne 
nezmožnosti za delo ali upokojitve v 
skladu z veljavnimi predpisi, zakonca, 
otroka, posvojenca ali pastorka in so 
izpolnjen naslednji pogoji:

CERTIFIKAT NACIONALNE POKLICNE 
KVALIFIKACIJE

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) že poteka zbiranje 
osebnih zbirnih map za preverjanje in potrjevanje nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij (NPK). Preverjanja in potrjevanja se bodo 
izvajala predvidoma konec meseca februarja oziroma v mesecu marcu, 
odvisno od interesa in prijav. Kandidati, ki želijo pridobiti certifikat,  
naj osebno zbirno mapo pošljejo na KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 
Ljubljana.

KGZS je registrirana za izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij za naslednje poklicne kvalifikacije:

- predelovalec/ka mleka na tradicionalen način,
- predelovalec/ka mesa na tradicionalen način,
- predelovalec/ka sadja na tradicionalen način,
- izdelovalec/ka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način,
- vinogradnik/ca,
- poljedelec/ka,
- sadjar/ka,
- zelenjadar/ica in
- živinorejec/ka.

Kandidati, ki pridobijo poklicno kvalifikacijo, dokažejo, da so 
usposobljeni za opravljanje določenega poklica.

Več: www.kgzs.si

Ajpes nato hkrati vpiše podjetnika prevzemnika v Poslovni register 
Slovenije in po uradni dolžnosti izbriše dosedanjega podjetnika. Z 
vpisom prenosa podjetja v PRS dosedanji preneha opravljati 
dejavnost, podjetje pa preide na podjetnika prevzemnika. Prenos 
podjetja iz dosedanjega podjetnika na podjetnika prevzemnika je 
možen tudi po postopku (ki v ZGD-1 sicer ni uzakonjen), da podjetnik 
prevzemnik registrira dejavnost v Poslovnem registru pred datumom 
prenosa, nato pa se s pogodbo o prenosu podjetja opravi prenos 
dosedanjega podjetja. Postopek zahteva našteto dokumentacijo, pri 
čemer je matična številka podjetnika prevzemnika (novega 
poslovnega subjekta) različna od matične številke dosedanjega.
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NOVOSTI GLEDE STATUSA UPOKOJENCA

V Uradnem listu RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014 je objavljen Zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o matični evidenci 
zavarovancev in uživalcev iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja - ZMEPIZ-1A. S sprejeto novelo se ureja 
podaljšanje roka za uskladitev statusov, ki ga določa Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2. 

Spremembe in dopolnitve tega zakona prinašajo tudi določbe, ki 
določajo, da tisti uživalci pokojnin, ki so na dan 31. 12. 2012 opravljali 
dejavnost in niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, nimajo lastnosti zavarovanca, zato jim ni treba vračati že 
izplačanih pokojnin in plačati prispevkov za socialno varnost za čas, ko 
so neupravičeno prejemali pokojnino, ker so opravljali neko dejavnost. 

Več: www.fu.gov.si

SPREMEMBE PRI NORMIRANCIH V 2015 

Podjetnike, ki so se odločili za ugotavljanje davčne osnove na podlagi 
normiranih odhodkov, so v novem letu pričakale velike spremembe na 
področju obdavčitve. Spreminja se tako višina normiranih odhodkov 
kot tudi prag letnih prihodkov. 

Spremembe Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodka 
pravnih oseb, ki so začele veljati 1. 1. 2015, posegajo tudi na področje 
t.i. normirancev, ki bodo bodo zaradi teh sprememb 

. Normiranec je davčni zavezanec, ki se je odločil davčno 
osnovo ugotavljati preko normiranih odhodkov. V primeru 
ugotavljanja davčne osnove preko dejanskih odhodkov, podjetnik 
svojo davčno osnovo "znižuje" z dejanskimi stroški, normirancu pa se 
določen odstotek stroškov avtomatično prizna. Normiranec bo od 
začetka letošnjega leta od svojih prihodkov odštel 80 % v obliki 
normiranih odhodkov. 20% vseh prihodkov tako predstavlja davčno 
osnovo, ki je obdavčena z 20 % davčno stopnjo. Ob premetu vseh teh 
odstotkov pridemo do zaključka, da normiranec v državno blagajno 
nameni 4% vseh svojih prihodkov.

V nasprotnem primeru je ta meja pri 50.000 evrih. Torej, če ima 
normiranec navadni s.p., se šteje, da je polno invalidsko in pokojninsko 
zavarovan, če pa ima popoldanski s.p. pa mora v primeru, da si obeta 
več kot 50.000 evrov letnega, zaposliti vsaj eno osebo za polni delovni 
čas za obdobje vsaj 5 mesecev.

Opozarjamo, da prehod na dejanske odhodke sledi, ko normiranec 
. Letni prag 

prometa se poveča na 100 tisoč evrov (prej 50 tisoč evrov) pod 
določenim pogojem. Zaradi vseh omenjenih davčnih ugodnosti, 
predvidevamo, da se bo kar nekaj podjetnikov odločilo za 

. Priglasitev takšne spremembe 
načina obdavčitve se opravi pri krajevno pristojni enoti DURS 
najkasneje do 31. marca, ko se izteče rok za oddajo davčnega 
obračuna za leto 2014.  Svetujemo, da vsi tisti zavezanci, ki se odločijo 
za tovrstno spremembo, davčni obračun za leto 2014 predložijo pred 
tem rokom. Zavezanci bodo namreč od 1.1.2014 zavezani k plačilu 
akontacije dohodnine na podlagi napovedi prihodkov za leto 2014, ki 
jo bodo oddali v prilogi davčnega obračuna. V kolikor bo davčni 
obračun oddan v mesecu marcu, bodo morali zavezanci plačati 
akontacije za prve tri mesece na podlagi odločbe o odmerjeni akontaciji 
dohodnine iz dejavnosti. 

Poleg zadnjega dne v marcu pa za normiranca obstajajo še drugi 
pomembni roki. Tako mora do vsakega 10. v mesecu plačati akontacijo 
dohodnine, do vsakega 15. pa prispevke za socialno varnost (če datuma 
prideta na vikend ali dela prost dan, se za pravočasno opravljeno 
plačilo šteje tudi plačilo na prvi delovni dan po vikendu ali prazniku).

Vir: /Zavod mladi podjetnik

davčno ugodneje 
obravnavani

2 
leti zapored preseže zgoraj opisani prag letnega prometa

prehod z 
dejanskih odhodkov na normirane

normiran.si

Višina normiranih odhodkov se je povišala na 80% (prej 70%).
Spremenil se je tudi prag letnega prometa, ki ga lahko doseže 
normiranec, ne da bi moral začeti ugotavljati davčno osnovo preko 
dejanskih odhodkov. Normiranec tako lahko na letni ravni ustvari 
100.000 evrov prometa, pod pogojem, da je sam pokojninsko in 
invalidsko zavarovan vsaj pet mesecev za polni delovni čas ali pa ima 
pri sebi zaposleno osebo vsaj 5 mesecev za polni delovni čas.

OBLIKE OGLAŠEVANJA NA FACEBOOKU

Facebook postaja vse bolj učinkovita platforma za oglaševanje. Z 
oglasi lahko dosegamo različne cilje, od povečanja obiska na spletno 
stran, povečanja všečkov Facebook strani, do pridobivanja konverzij in 
udeležencev oglaševanega Facebook dogodka. Oglase lahko 
ustvarjamo neposredno v Ad Maganerju v našem Facebook 
računu ali z orodjem Power Editor, ki je namenjeno večji 
preglednosti oglaševalcem, ki vodijo kompleksnejše oglasne 
kampanje. Oglaševalci lahko izbirajo med več oblikami oglasov, 
poznamo promovirane in pospešene (boost) objave, ki se pojavljajo v 
uporabnikovem news feed-u, oglase v desnem stolpcu, oglase kot 
ponudbe in oglase za aplikacije.

Promovirane in pospešene objave
Promovirane in pospešene objave so najbolj vidni Facebook oglasi, saj 
se prikazujejo v uporabnikovem news feed-u. Videti so kot del druge 
koristne vsebine, zato običajno generirajo več kvalificiranih 
potencialnih kupcev kot druge oblike Facebook oglasov. Prikazovanje 
objav lahko nastavimo posebej za namizne računalnike in mobilne 
telefone.

Oglasi v desnem stolpcu
Nedavno je Facebook spremenil videz tem oglasom, tako da se zdaj 
hkrati pojavljata dva namesto šest. Velika slika, 25 znakov v naslovu in 
90 v besedilu gradijo oglase, ki se uporabniku prikazujejo na desni 
strani. Oglaševalci lahko te oglase povežejo na zunanje URL naslove 
(na primer na spletno stran), Facebook strani ali aplikacije.

Facebook ponudbe (offers)
Facebook ponudbe so objave o posebnem popustu ali promociji z 
gumbom »Get Offer«, ki jo lahko uporabniki izkoristijo na spletni 
trgovini. Oglase lahko uporabniki tudi delijo s svojimi prijatelji.

Partnerski mobilni oglasi za aplikacije
Partnerski mobilni oglasi za aplikacije so na voljo razvijalcem 
aplikacij, ki želijo pospešiti namestitve mobilnih aplikacij. Prikazujejo 
se v mobilnem news feed-u in drugih partnerskih mobilnih aplikacijah, 
ki so del Facebookove partnerske mreže.

Kateri oglas je primeren za moje podjetje?
Najboljši odgovor na to vprašanje je testiranje. Vsaka oglasna 
kampanja posameznega oglaševalca je zgodba zase, zato ni mogoče 
napovedati, kateri oglas bo dovajal največ všečkov, prek katerega se bo 
največ povabljenih odzvalo na dogodek in podobno. Le s testiranjem 
pridemo do oblike oglasa, ki se bo za doseganje našega določenega 
cilja najbolje obnesla.

Vir: Zavod mladi podjetnik



E_RAČUNI

Obveščamo vas, da bo AJPES s 1. 1. 2015 pričel z izdajanjem 
eRačunov. Uporabnikom svojih storitev, ki niso proračunski 
uporabniki, eRačun lahko posreduje le v primeru, da predhodno prejme 
njihovo soglasje. V skladu z drugim odstavkom 84. člena Zakona o 
davku na dodano vrednost (ZDDV-1) mora kupec soglašati s prejemom 
eRačunov. 

V ta namen mora vsak poslovni subjekt, ki želi za opravljene storitve 
AJPES prejemati eRačune, na elektronski naslov  
posredovati elektronsko sporočilo z naslednjo vsebino:
Številka transakcijskega računa:
Naziv, naslov, poštna številka, kraj:
Davčna številka:

Sprejem obvestila velja kot soglasje k prejemanju eRačunov AJPES. 
Na enak način in na isti elektronski naslov lahko sporočite tudi preklic 
soglasja. Več informacij na telefonu 01 4774 184 ali na naši spletni 
strani: . 

V letu 2015 vam želimo veliko poslovnih uspehov!

Vir:  www.ajpes.si

sfr.racuni@ajpes.si

http://www.ajpes.si/Ostale_vsebine/Eracuni
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PRED PLAČILOM VARŠČINE …..

Pri časniku Finance so za vas pripravili nekaj nasvetov, ki jih velja 
upoštevati, preden vplačate varščino:

1. Dobro si oglejte premoženje, ki ga kupujete
Kupec prevzema polno tveganje za morebitne napake, saj garancije za 
te ni. Pred dražbo si je zato treba natančno ogledati premoženje in se 
seznaniti z morebitnimi stvarnimi napakami. Stečajni upravitelj iz 
družbe Neos Svetovanje svetuje, da naj te napake kupec vključi tudi v 
svojo ponujeno ceno oziroma ceno, do katere bo dražil.
2. Preglejte javno dostopne evidence
Čeprav je prodaja premoženja na dražbah predvidoma prosta bremen, 
stvarna bremena, kot je npr. služnost na nepremičninah ter najemna 
razmerja, še obstajajo. Stečajni upravitelj R. Hramec predlaga, da pred 
nakupom pri sodišču (v primeru izvršbe) ali stečajnem upravitelju 
preverite, kakšna bremena in omejitve lahko pričakujete ob nakupu 
premoženja. Pametno je preveriti tudi, ali je nepremičnina, ki je 
predmet prodaje, oddana v najem, saj kupec z nakupom vstopi v 
položaj najemodajalca.
3. Kako preprečiti, da bi kupili črno gradnjo
V preteklosti se je že zgodilo, da je kupec na dražbi kupil črno gradnjo 
in se zapletel v številne pravne nevšečnosti. »Če je črna gradnja uradno 
ugotovljena, je v zemljiški knjigi vpisana prepoved pravnega prometa s 
tako nepremičnino. Če uradne ugotovitve o črni gradnji ni, je prodaja 
možna, kupec pa prevzema vsa tveganja. Kupec naj na Gursovem 
portalu pridobi ortoposnetek nepremičnine in z njim obišče upravno 
enoto,« pojasnjuje Hramec.
4. Uredite financiranje
Pred nakupom je pomembno, da kupec uredi tudi financiranje celotne 
kupnine za premoženje. »V stečaju namreč velja, da se predmet nakupa 
kupcu izroči šele po plačilu celotne kupnine. Pri financiranju kupec ne 
bo mogel uporabiti premoženja, ki ga kupuje, saj še ni njegovo. To 
pomeni, da banka pri odobravanju posojila ne bo sprejela v zavarovanje 
nepremičnine, ki jo kupec kupuje, saj še ni njegova,« pravi g. Belič z 
Neos svetovanja.

Vir: Finance/dashofer.si

FOTO NATEČAJ »MOJE PODEŽELJE« 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za 
podeželje, organizira foto natečaj »Moje podeželje«. S tem 
natečajem želimo pridobiti odziv posameznikov, in sicer kako skozi 
svoje oči vidijo slovensko podeželje in kmetijstvo ter to udejanjiti v 
fotografiji. Namen pa je tudi prikazati rezultate, ki se odražajo na 
podeželju tudi s pomočjo Programa razvoja podeželja RS oziroma 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Prejete fotografije bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano uporabilo za potrebe organa upravljanja pri izvajanju 
aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti, na primer objava 
fotografi j  v t iskanih gradivih,  na spletni  s trani  i td.  

Poleg fotografij je potrebno posredovati tudi soglasje, kot je navedeno 
v pravilih in pogojih za sodelovanje na sami spletni strani. 

Udeleženci lahko posredujejo fotografije od srede, 7. 1. 2015 do 
četrtka, 30. 4. 2015. Zainteresirani udeleženci pristopijo k foto 
natečaju tako, da svoje fotografije pošljejo na elektronski naslov: 

. 

V primeru vprašanj lahko posredujete elektronsko sporočilo na 
omenjeni e-naslov. Vsak udeleženec, ki bo posredoval fotografije, bo
prejel praktično nagrado.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

mreza-podezelje.mkgp@gov.si

POPRI 2015

POPRI (POdjetje za PRIhodnost) je državno podjetniško 
tekmovanje za mlade z inovativni idejami, inovacijami in 
podjetniško žilico. Tekmovanje je razdeljeno v tri starostne skupine:

1. osnovnošolci od 7.-9. razreda,
2. dijaki in
3. študenti, diplomanti in odrasli, ki še nimajo svojega 

podjetja.

Mladi tekmujejo s podjetniško idejo, ki jo zapišejo v poslovni model 
ter izdelajo prototip in predstavitvene materiale. Na tekmovanje se 
lahko prijavi posameznik ali podjetniška skupina z največ petimi 
člani. Tekmovalcem lahko pri razvoju podjetniške ideje in pripravi 
gradiv za tekmovanje pomagajo pedagoški delavci, starši in drugi 
mentorji. Rok za oddajo podjetniških idej je 23. marec 2015..

Prispele podjetniške ideje bo ocenila strokovna komisija. Iz vsake 
starostne kategorije bo izbrala deset polfinalistov, ki bodo svoje ideje 
predstavili tudi osebno in se potegovali za uvrstitev v finale 
tekmovanja. Osebne predstavitve podjetniških idej pred strokovno 
komisijo se bodo odvijale 7. aprila 2015 v Primorskem tehnološkem 
parku. Komisija bo med polfinalisti izbrala tri finaliste, ki bodo javno 
predstavljeni na zaključni prireditvi 23. aprila 2015 v Slovenskem 
narodnem gledališču v Novi Gorici. Na zaključni prireditvi bomo 
podelili priznanja in med finalisti razglasili zmagovalce, ki bodo tudi 
nagrajeni. Nagradni sklad znaša 5.000 EUR.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba: Maja Rajer Obid, vodja 
t ekmovan ja  POPRI ,  Te l :  (05 )  393  24  51 ,  e -poš ta :  

, Spletna stran: maja.rajer@primorski-tp.si http://www.popri.si/.
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OBJAVA FOTOGRAFIJE BREZ DOVOLJENJA

Kaj lahko storim, če nekdo na spletu objavi fotografijo brez dovoljenja 
avtorja? 
 

 v 186. členu določa 
pristojnost Tržnega inšpektorata RS, in sicer je le-ta podana le glede 
tistih določb, ki so sankcionirane v 184. in 185. členu ZASP. Glede na 
navedeno je tako podana pristojnost Tržnega inšpektorata RS tudi v 
primerih, ko gre za neupravičeno uporabo avtorskega dela, tj. za 
uporabo avtorskega dela brez ustrezno urejenih materialnih avtorskih 
pravic (21. in 22. člen ZASP). 
 
V primeru, da gre za objavo tuje fotografije, se najprej postavlja 
vprašanje, ali pri konkretni fotografiji sploh gre za avtorsko delo. 
ZASP namreč varuje samo tiste fotografije, ki so avtorska dela v tem 
smislu, da gre za individualno intelektualno stvaritev fotografa. Da bi 
bila torej neka fotografija avtorskopravno zaščitena, mora 
izpolnjevati VSE pogoje splošne definicije avtorskega dela iz 
prvega odstavka 5. člena ZASP, in sicer:

· stvaritev (rezultat človekovega ustvarjanja),
· področje ustvarjalnosti (književnost, znanost in 

umetnost),
· duhovnost (delo človekovega duha),

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)

· individualnost, izraženost.

Kot izhaja iz Komentarja Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
(Trampuž, Oman, Zupančič, GV, 1997) so fotografska dela načeloma 
bolj vezana na upodobitev nečesa vnaprej danega, zaradi česar je 
ustvarjalni manevrski prostor pri fotografskih delih bolj omejen, kot na 
primer pri drugih kategorijah del (romani, simfonije, ipd.). Kot 
ustvarjalni elementi fotografskih del se danes poudarjajo, na primer, 
pred posnetkom: izbor motiva ali predmeta, izbor tehničnih sredstev 
(objektiv, filter, občutljivost, umetna osvetlitev), kompozicija 
fotografije, izbor časa in kota snemanja, določitev ostrine in 
kontrastov, vnos igre luči in sence, trajanje ekspozicije; po posnetku: 
povečave, pomanjšave, izrez, retuša, fotomontaža, itd. 
 
Avtorskopravno nezaščitene so na primer t.i. predmetne 
fotografije kot mehanske preslikave določenih predmetov ali 
avtorskih del na ravni obrtnega znanja, avtomatizirani rutinski 
posnetki (npr.: fotografski avtomati), rutinski portreti za dokumente, 
povprečne amaterske fotografije (družinski, počitniški posnetki) in 
rutinski fotoreporterski posnetki (tiskovna poročila). V primeru, če 
posameznik ugotovi, da je nekdo objavil fotografijo brez njegovega 
soglasja, je potrebno najprej ugotoviti ustvarjalne elemente konkretne 
fotografije, da bi se lahko sploh presojala pristojnost Tržnega 
inšpektorata RS za kakršnokoli ukrepanje. 

Vir: www.ti.gov.si

MOŽNOST BREZPLAČNEGA POŠILJANJA 
eRAČUNOV

Uprava Republike Slovenije za javna plačila je vzpostavila Portal 
UJPeRačun, prek katerega lahko fizične in pravne osebe pošiljajo 
proračunskim uporabnikom eRačune za opravljene storitve in
dobavljeno blago. Portal UJPeRačun je namenjen izdajateljem, ki 
proračunskim uporabnikom pošljejo največ 5 eRačunov na mesec 
oziroma 60 eRačunov na leto. Portal UJPeRačun je spletna aplikacija, 
do katere je mogoče dostopati s kvalificiranim digitalnim potrdilom 
enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, 
POŠTA®CA, SIGEN-CA ali, SIGOV-CA), ter prek katere je možno 
pripraviti eRačun (ročni vnos eRačuna) in ga poslati proračunskemu 
uporabniku. Izdajatelji, ki so se za namene testiranja vključili v 
testno verzijo Portala UJPeRačun, morajo za dostop do Portala
UJPeRačun oddati novo vlogo. 

Za vključitev v Portal UJPeRačun je treba na vstopni strani oddati 
Vlogo za novega uporabnika, in sicer se vpiše davčna številka 
izdajatelja (za zavezance DDV se vpiše davčna številka s predpono SI). 
Vpiše se tudi ime in priimek uporabnika ter e-naslov, na katerega bo 
posredovano geslo za dostop (vloge ni treba natisniti in poslati Upravi 
Republike Slovenije za javna plačila). Uporabnikom, ki bodo vlogo 
oddali na delovni dan do 14. ure, bo geslo za dostop posredovano še isti 
dan, ostalim uporabnikom naslednji delovni dan. 

Vsak uporabnik Portala UJPeRačun mora pred prvim pošiljanjem 
eRačunov namestiti komponento za podpisovanje. Navodila za 
namestitev podpisne komponente so objavljena na vstopni strani 
Portala UJPeRačun prek katerega uporabnik opravi tudi testiranje e-
podpisa.

Vir: www.ujp.gov.si

SPREMEMBE PRAVILNIKA O DAVKU NA 
DODANO VREDNOST

V Uradnem listu RS, št. 95/2014 je bil objavljen Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davku na dodano vrednost. 
Pravilnik začne veljati 30. 12. 2014, uporablja pa se od 1. januarja 
2015 dalje. Določba glede prijave posebne ureditve za 
telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, 
ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža znotraj Unije (171. 
člen) in določba novega 174.a člena pravilnika, ki ureja prijavo 
uporabe posebne ureditve za telekomunikacijske storitve, storitve 
oddajanja ali elektronske storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci s 
sedežem znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje, se 
uporabljajo od dneva uveljavitve tega pravilnika. Od dneva uveljavitve 
tega pravilnika se uporablja tudi določba glede uporabe Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) št. 1223/2014 z dne 14. novembra 2014 (tretji 
odstavek 96. člena). Določba novega 181.a člena pravilnika, ki za 
davčnega zavezanca, ki uporablja posebno ureditev za opravljanje 
storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, določa 
način ugotavljanja davčne obveznosti in izkazovanja le-te v davčnem 
obračunu, se prvič uporabi za obdobje od 1. aprila 2015, spremenjena 
Priloga VII (obrazec DDV-P3) pa se uporablja od 1. marca 2015.

Vir: spletna stran FURS

PRAVILNIK ZA VEZANE KNJIGE RAČUNOV

V Uradnem listu RS, št. 2/2015 je bil objavljen Pravilnik o vsebini, 
obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov. Pravilnik 
predpisuje obliko in format vezane knjige računov ter vsebino 
obrazcev računov, ki jih bo potrebno uporabljati za izdajo računov pri 
gotovinskem poslovanju od vključno 31. januarja 2015 dalje, kadar 
zavezanec prejme plačilo v gotovini in ne izda računa z uporabo 
računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki izpolnjuje 
pogoje iz 38. člena Zakona o davčnem postopku. Pravilnik 
posameznim skupinam zavezancev omogoča, da v vezani knjigi 
računov, v delu, ločenem od obrazca računa za davčne namene, 
vodijo tudi druge podatke v skladu z zahtevami druge področne 
zakonodaje.

Izdajatelji, zainteresirani za izdajo vezanih knjig računov, morajo pred 
prvo izdajo vezane knjige računov pri Finančni upravi Republike 
Slovenije pridobiti identifikacijsko oznako za namene izdaje. Oznako, 
ki je sestavni del serijskih številk vseh kasneje izdanih vezanih knjig 
računov, pridobijo na podlagi vloge. Zahtevek za izdajo 
identifikacijske oznake izdajatelja vezane knjige računov je objavljen 
na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Nadaljevanje na strani 8.
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PRAVNA PISARNA

ELEKTRONSKI RAČUN
  
Pri izdajanju računa ni važno, kako in na kakšen način je 
dokument sestavljen, ampak je pomembno, da je dokument, ki je 
posredovan po elektronski pošti, enak tistemu, ki je bil nato prejet 
pri prejemniku. Račun je izdan šele takrat, ko je poslan drugi osebi in 
šele takrat se tudi ugotavlja, ali gre za elektronski ali za papirni račun. 
Enako je tudi v obratni smeri, torej če je račun ustvarjen z 
računalniškim programom in nato natisnjen ter poslan v pisni obliki. V 
tem primeru gre za papirni račun, ne presoja pa se, ali je bila pretvorba 
iz elektronske oblike v papirno obliko pravilna. Pomembno je, da je 
dokument v trenutku izdaje pravilen in ustreza poslovnemu dogodku.

Glede hrambe računov velja osnovno pravilo, da je treba račune 
hraniti v svoji izvirni obliki. Tretji odstavek 86. člena ZDDV-1 pa 
zavezancem dovoljuje, da lahko račune ne glede na izvirno obliko 
hranijo tudi na mikrofilmu, drugem mediju ali v elektronski obliki, če ti 
načini hrambe onemogočajo spremembo ali izbris podatkov oziroma 
omogočajo reproduciranje računov v izvirni obliki. Pri hrambi 
papirnih računov na mikrofilm ali v elektronski obliki govorimo o 
pretvorbi izvirnega dokumentarnega gradiva (izvirni prejeti računi) v t. 
i. zajeto dokumentarno gradivo, ki pomeni pretvorbo izvirnega gradivo 
v novo digitalno obliko ali mikrofilm. Hranjenje gradiva v digitalni 
obliki podrobneje določa ZVDAGA. V skladu s tretjim odstavkom 86. 
člena ZDDV-1 je možno elektronske račune hraniti tudi v papirni 
obliki, pri čemer se pristnost in celovitost vsebine računa zagotavlja s 
postopki za nadzor poslovanja, ki ustvarijo zanesljivo revizijsko sled.

ZDDV-1 v devetem odstavku 81. člena določa, da se kot račun šteje 
tudi vsak dokument oziroma sporočilo, ki spreminja prvoten račun in 
se nanj nedvoumno nanaša, ne določa pa, v kakšni obliki morajo biti 
izdani popravki računov. Vendar pa iz osnovne določbe o enakosti 
elektronskih in papirnih računov izhaja, da se lahko popravek računa 
izda v katerikoli obliki, ne glede na to, v kakšni obliki je bil izdan 
prvotni račun, s tem, da se upoštevajo vse zahteve, kot veljajo za izdajo 
računa. Glede tega, kdaj se šteje, da je bil elektronski račun prejet, v 
ZDDV-1 ne najdemo odgovora. Za potrebe določanja časa prejema 
elektronskega računa se upošteva določba 10. člena ZEPEP, ki v prvem 
odstavku določa, da če ni drugače dogovorjeno, se šteje za čas prejema 
elektronskega sporočila tisti čas, ko elektronsko sporočilo vstopi v 
prejemnikov informacijski sistem. 

Če ni drugače dogovorjeno, se ne glede na določbo prejšnjega odstavka 
šteje za čas prejema elektronskega sporočila, če je prejemnik posebej 
določil informacijski sistem za prejem elektronskih sporočil, čas, ko 
elektronsko sporočilo vstopi v ta informacijski sistem, ali če je 
elektronsko sporočilo poslano drugemu informacijskemu sistemu, čas, 
ko je prejemnik elektronsko sporočilo prevzel (drugi odstavek 10. 
člena ZEPEP). Na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZEPEP določbe 
prejšnjega odstavka veljajo tudi, če se informacijski sistem nahaja v 
drugem kraju, ki se po tem zakonu šteje za kraj prejema elektronskega 
sporočila. Računi, izdani v elektronski obliki in računi, izdani v 
papirni obliki, so med seboj enakovredni, kar pomeni, da hkratno 
izdajanje elektronskih in papirnih računov za en poslovni dogodek 
ni dopustno.

Vir: www.dashofer.si

DENARNO NADOMESTILO ZA 
BREZPOSELNOST

Denarno nadomestilo za brezposelnost je oblika socialnega 
zavarovanja za primer izgube plače oziroma dohodka iz 
(samo)zaposlitve, ki je namenjeno temu, da posameznik po prenehanju 
opravljanja dela neko časovno obdobje prejema denarni znesek, ki mu 
omogoča preživetje do ponovnega vstopa na trg dela. Pravico do 
denarnega nadomestila za brezposelnost ima posameznik, ki ni postal 
brezposeln po svoji volji ali krivdi. Torej ni dal odpovedi oziroma 
zaprl podjetje zaradi lastne odločitve.  Do denarnega nadomestila je 
upravičen tisti:

·ki je bil pred nastankom brezposelnosti (samo)zaposlen 
vsaj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih (velja za 
posameznike, starejše od 30 let);

·ki je bil pred nastankom brezposelnosti (samo)zaposlen 
vsaj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih (velja za 
posameznike, mlajše od 30 let);

·ki ima poravnane obveznosti iz naslova prispevkov za 
socialno varnost (ne velja za tiste, ki so bili v delovnem 
razmerju, pa delodajalec za njih ni plačeval prispevkov);

·ki se v primernem roku prijavi v evidenco brezposelnih 
oseb na Zavodu za zaposlovanje;

·kateremu (samo)zaposlitev ni prenehala po njegovi krivdi ali 
volji.

Koliko časa bo posameznik prejemal denarno nadomestilo je 
odvisno od tega, koliko časa je bil (samo)zaposlen. Nadomestilo bo 
posameznik prejemal:

·2 meseca, če je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom 
brezposelnosti (samo)zaposlen najmanj šest mesecev v 
zadnjih 24 mesecih,

·3 mesece; (samo)zaposlitev traja od devet mesecev do 5 let,
·6 mesecev; (samo)zaposlitev traja od 5 do 15 let,
·9 mesecev; (samo)zaposlitev traja 15 do 25 let ,
·12 mesecev; (samo)zaposlitev traja nad 25 let,
·19 mesecev, če je starejši od 50 let in je bil pred nastankom 

brezposelnosti (samo)zaposlen več kot 25 let,
·25 mesecev, če je starejši od 55 let in je bil pred nastankom 

brezposelnosti (samo)zaposlen več kot 25 let.

Višina denarnega nadomestila pa je odvisna od povprečne mesečne 
plače, ki jo je zavarovanec prejemal 8 oz. 5 mesecev pred nastankom 
brezposelnosti. Prve tri mesece tako brezposelni prejema 80%, v 
naslednjih devetih mesecih 60% ter po izteku enega leta 50% 
povprečne mesečne plače, kot je opisana zgoraj. Izplačano denarno 
nadomestilo ne more biti nižje od 350 evrov in ne višje od 892,50 
evrov bruto. Pravica do denarnega nadomestila pripade naslednji dan 
po nastanku brezposelnosti in jo je potrebno uveljavljati najkasneje v 
30 dneh po izgubi (samo)zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje. To 
brezposelni stori tako, da odda zahtevek za priznanje pravice do 
denarnega nadomestila, kateremu - v primeru prenehanja delovnega 
razmerja - priloži tudi pogodbo o zaposlitvi in potrdilo o povprečno 
prejeti plači. Slednje je možno urediti tudi po elektronski poti. Za čas 
prejemanja denarnega nadomestila Zavod za zaposlovanje 
brezposelnega prijavi tudi v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vir: ZRSZ in ZUTD /Zavod Mladi podjetnik

Nadaljevanje  s  strani 7.

Zavezanci za davek, ki bodo od vključno 31. januarja 2015 za 
izdajo računov pri gotovinskem poslovanju uporabljali vezano 
knjigo računov, le-to pridobijo v prosti prodaji na trgu. Pred prvo 
uporabo pa jo morajo potrditi pri Finančni upravi Republike Slovenije. 
Zavezanci, za katere je predpisano vlaganje davčnih obračunov, 
napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektronsko preko portala 
eDavki, morajo tudi potrditev vezane knjige računov izvesti preko 
portala eDavki, ostali zavezanci pa lahko potrditev izvedejo bodisi 
osebno na finančnem uradu, bodisi elektronsko preko portala eDavki.     

Vir: www.tzslo.si

Odvetniška pisarna POLANC 
obvešča spoštovane partnerje in stranke, da smo s 

1.1.2015 spremenili sedež, 
ki je odslej Vipavska cesta 58, Rožna Dolina,

 Nova Gorica.
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DAVČNA BLAGAJNA

Davčne blagajne očitno postajajo dejstvo, zbrali smo nekaj 
praktičnih informacij

·500 evrov bo približen strošek nakupa računalniške opreme, 
tiskalnika in programa, če še nimate novejše blagajne.

·10 evrov na mesec bo najverjetneje strošek najema potrebne 
programske opreme za davčno blagajno, če že imate novejšo 
blagajno.

1. Do kdaj boste morali kupiti ustrezne davčne blagajne oziroma 
zdajšnje blagajne opremiti z ustrezno programsko opremo? 
Predvidoma do 1. septembra 2015 oziroma najpozneje do 1. januarja 
2016. Vlada naj bi sicer predlog (sprememb) zakona pripravila do 
sredine januarja oziroma najpozneje ob začetku drugega četrtletja 
prihodnjega leta bo pripravljen konkreten predlog zakona in 
posredovan parlamentu v potrditev.

2. Kakšna je razlika med zdajšnjimi računalniškimi davčnimi 
blagajnami in novimi, »pravimi« davčnimi blagajnami?
Zdajšnje blagajne podjetjem in podjetnikom ne smejo omogočati 
brisanja in spreminjanja računov brez sledi. Že če inšpektor ugotovi, da 
neka blagajna omogoča denimo brisanje brez sledi, vas (in 
programerja) lahko oglobi, pa čeprav vam ne dokaže, da ste goljufali 
pri izdajanju in brisanju računov. Posamezniki, ki opravljate dejavnost, 
ste lahko kaznovani z globo od tri do deset tisoč evrov, kazni za 
samostojne podjetnike so od 20 do 70 tisoč evrov, pravne osebe pa bodo 
morale plačati od 50 do 250 tisoč evrov. Nove davčne blagajne pa naj bi 
bile drugače od zdajšnjih, ki jih imajo podjetniki od julija lani, 
neposredno povezane z davkarijo. Torej bodo tamkajšnji nadzorniki 
lahko v realnem času videli, ali ste izdali račun ali ne. Denimo: če imate 
sicer obiskano gostilno in bo davkar opazil, da v soboto v času kosila ne 
boste tri ure izdali računa, je to že zelo sumljivo.

To pa vas bo lahko stalo - če boste imeli s ponudnikom podpisano 
pogodbo o vzdrževanju - od štiri do deset evrov na mesec. Strošek se 
sicer lahko hitro zviša, če boste želeli še posebna vzdrževanja. Če 
ustrezne blagajne in tiskalnika še nimate, je strošek nakupa te opreme 
lahko hitro 500 evrov in več, plus plačilo za program, ki lahko stane od 
sto do nekaj sto evrov (lahko pa se odločite za prej omenjeni najem 
storitev). Pričakovati je sicer, da boste lahko denimo pri 
telekomunikacijskih operaterjih in družbah za informacijske storitve 
tudi najemali storitve v oblaku, programsko in strojno opremo za 
približno 10 do 50 evrov na mesec.

5. Kdo bo potreboval davčne blagajne in ali bodo veljale kakšne 
izjeme? 
Vsi, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, so dejali na vladi. Neuradni 
viri sicer pravijo, da nekatere izjeme bodo. Najverjetneje bodo to tisti 
kmetje, gozdarji in čebelarji, ki prodajajo svoje izdelke iz osnovne 
kmetijske (gozdarske, čebelarske) dejavnosti. Za te izdelke namreč že 
zdaj ni treba izdajati računov. Poenostavljeno: če ste registrirani kmet 
in prodajate peso, računa ni treba izdati. Če prodajate sok iz pese, pa 
morate imeti posel zabeležen, izdajati morate račune...

6. Kaj se bo zgodilo, če opravljate gospodarsko dejavnost na 
območju, kjer ni interneta, če izdate denimo le deset računov na 
leto ali pa če ravno takrat, ko bi morali izdati račun, izpade 
elektrika? 
V naštetih primerih bodo najbrž tudi veljale izjeme. Verjetno bo vlada 
določila, da lahko imate paragonske bloke (na roke pisane račune), ki 
jih v tem primeru lahko izdajate, a jih boste lahko kupili v vezani obliki 
(zaradi sledljivosti), posebej označene oziroma potrjene na finančni 
upravi. Načeloma lahko paragonske bloke uporabljate za zdaj (!) vsi, a 
se z 31. januarjem 2015 poostruje nadzor. Namreč, zavezanci, ki se 
odločijo za izdajo ročno izpisanih računov brez uporabe elektronske 
naprave, bodo morali izdati račun z uporabo vezane knjige računov. Te 
bodo kupili v prosti prodaji, pred prvo uporabo pa jo bodo potrdili pri 
finančni upravi.

7. Zakaj bi bil višji davčni pavšal boljši kot davčne blagajne? 
Popolnoma drugače kot Hrvaška ali Slovenija ima davčno politiko 
urejeno Avstrija. Severni sosedi imajo višji prag za pavšalno 
obdavčitev (pri nas sto tisoč evrov letnih prihodkov, Avstrijci tudi 
nekajkrat toliko, odvisno od dejavnosti). Če bi uvedli višji pavšal, bi 
bilo manj možnosti za sivo ekonomijo, podjetja bi imela manj 
birokracije. Skratka, več bi imeli vsi - država in podjetja.

Vir: Moj spletni priročnik 1/15

3. Ali poznavalci še pričakujejo goljufe? 
Goljufije bodo, kot vedno, še možne. Izgovor za uvedbo novih blagajn 
sicer je, da bi z njimi zajezili sivo ekonomijo. A poznavalci pravijo: 
»Kdor hoče goljufati, bo to počel tudi v prihodnje. Pač ne bo izdajal 
računov.«

4. Koliko vas bodo stale nove davčne blagajne? 
Nekaj evrov na mesec ali več sto evrov. Odvisno od tega, kakšno 
blagajno imate zdaj. Skratka, če že imate novejšo, računalniško 
blagajno (te so lani stale od 200 do 500 evrov), boste le nadgradili 
programsko opremo. 

VIŠJI PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

Delavci v delovnem razmerju z minimalno plačo
Za delavce, ki so v delovnem razmerju in prejemajo minimalno plačo 
(789,15 EUR), bodo morali delodajalci od 1.1.2015 (za vsa izplačila v 
januarju - torej vključno s plačo oziroma izplačili za december) 
plačevati prispevke za socialno varnost na višjo minimalno osnovo, to 
je osnovo 792,05 EUR. Preprosto povedano, delavec bo še naprej 
prejemal minimalno plačo (789,15 EUR), delodajalec pa bo zanj 
plačeval višji prispevek, to je prispevek na plačo, ki je višja od 
minimalne (792,05 EUR). Višja minimalna osnova 792,05 EUR bo s 
1.3.2015 spremenjena in bo izračunana v višini 52% povprečne plače v 
letu 2014.

Samozaposleni, ki obračunavajo prispevke od minimalne osnove
Enako velja za samozaposlene samostojne podjetnike, ki prispevke 
obračunavajo od minimalne osnove, z razliko, da se bodo prispevki na 
novo minimalno osnovo pričeli obračunavati šele v mesecu februarju 
za predhodni mesec:

· 60 % PP2013 = osnova za ZZ = 913,91 EUR
Določitev minimalne osnove za februar 2015 (minimalna osnova bo PP 
iz leta 2014, ki pa še ni znana):

· 54 % PP2014 (prisp. PIZ, ZSTV in ZAP)
· 60 % PP2014 (prisp. ZZ)

Vir: Moj spletni priročnik 2/2015

Določitev minimalne osnove za januar 2015 (PP = povprečna plača):
· 54 % PP2013 = 54 % 1.523,18 = osnova za PIZ = 822,52 

EUR

Družbeniki, ki obračunavajo 
prispevke od minimalne osnove
Družbeniki bodo za obračun 
prispevkov za januar izračunavali 
minimalno osnovo od PP iz leta 
2013, za obračun prispevkov od 
februarja dalje pa od PP iz leta 
2014.
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POVRNITEV TROŠARINE ZA LETO  2014 

Več za poškodovane gozdove in enostavnejše vlaganje 

Za leto 2014 je pri povrnitvi trošarine za goriva, ki se uporabljajo za 
pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije največja sprememba 
povrnitev trošarine za večjo količino energentov za površine gozdov, ki 
so bili poškodovane v lanskoletnem žledu med 30. januarjem in 10. 
februarjem. Z ustanovitvijo Finančne uprave Republike Slovenije  pa 
se je poenostavil tudi način vlaganja zahtevkov, saj jih  je mogoče 
vložiti tudi v katerikoli finančni pisarni. Povrnitev sicer poteka pod 
enakimi izhodiščnimi pogoji kot za pretekla leta. Vrača se 70 odstotkov 
zneska povprečne trošarine za dizel gorivo za leto 2014. Fizične osebe 
zahtevek vlagajo enkrat letno, torej do 31. marca 2015 za preteklo leto. 
Upravičenci do vračila dela trošarine za leto 2014 so uporabniki, ki 
so imeli na dan 30. junij 2014 v uporabi toliko gozda in kmetijskih 
zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe (GERK), da skupna 
normativna poraba znaša vsaj 540 litrov, oz. vsaj 150 litrov za 
gozd. Če je lastnikov gozda več, izpolnijo vlagatelju pooblastilo, ki je 
del zahtevka. V skladu s pravilnikom podatke o zemljiščih (kot 
dokazila) pridobi organ finančne uprave po uradni dolžnosti in jih 
vlagatelj ne prilaga. 

Uveljavlja se povračilo za dejansko porabo, a največ do 200 litrov na 1 
hektar njive ali vrta, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, 
matičnjaka, trajnega travnika, barjanskega travnika in ekstenzivnega 
sadovnjaka, 420 litrov na 1 hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, 
hmeljišča, oljčnika ali drugega trajnega nasada, 50 litrov na 1 hektar 
plantaže gozdnega drevja ter 15 litrov na 1 hektar gozda ali kmetijskega 
zemljišča, poraslega z gozdnim drevjem. 

Za v žledolomu poškodovane gozdove je za leto 2014 omogočena 
večja normativna poraba in sicer 140 litrov na hektar gozda, če je 
poškodovanost nad 17 % do vključno 40 %, 270 litrov na hektar gozda, 
če je poškodovanost nad 40 % do vključno 60 % in 380 litrov na hektar 
gozda, če je poškodovanost gozda nad 60 %.

Zahtevek za vračilo trošarine je treba vložiti na predpisanem 
obrazcu do 31. marca 2015. Za odločanje o zahtevkih so pristojni 
finančni uradi, ki opravljajo naloge s področja trošarinskih predpisov 
(v njihovem okviru delujejo oddelki za trošarine). 

S 1. januarjem 2015 je prišlo do manjših sprememb krajevne 
pristojnosti za upravičence s sedežem v določenih upravnih enotah, 
vendar to upravičencem ne bo otežilo vlaganja. Poleg vložitve pri 
oddelkih za trošarine, se zahtevek namreč lahko vloži (osebno ali 
pošlje po pošti),  tudi v finančnih pisarnah (bivše davčne ali carinske 
izpostave), ki so praviloma v istem kraju kot sedež upravne enote. Pri 
pošiljanju po pošti priporočamo pošiljanje na krajevno pristojni 
finančni urad in tam locirani oddelek za trošarine, saj bo tako 
prihranjeno prepošiljanje zahtevkov. Informativni seznam in naslovi 
pristojnih oddelkov za trošarine je naveden v priloženi tabeli.

Če zahtevek vlagamo brez zahtevka za poškodovane gozdove, 
uporabimo običajen obrazec TRO-A, če pa vlagamo zahtevek tudi 
za poškodovane gozdove, pa obrazec TRO-AŽ. Obrazci so na voljo na 
spletnih straneh finančne uprave, v strojnih krožkih in na enotah javne 
službe kmetijskega svetovanja.  Zahtevek se vloži na osnovi 
originalnih računov za kupljeno gorivo na bencinskih servisih ali pa 
računov za strojne storitve, na katerih je navedena količina 
porabljenega goriva in izjava izvajalca storitve, da za navedeno gorivo 
ne bo sam uveljavljal povrnitve trošarine. Računov se zahtevku ne 
prilaga, na vlogo se vpiše le število računov, ki so osnova za povrnitev. 
Upravičenec mora račune hraniti 10 let, pristojnemu organu pa jih 
predloži le na njegovo zahtevo. Če je na kmetiji več solastnikov gozda, 
izpolnijo pooblastilo enemu vlagatelju (del obrazca). V obrazec 
vpišemo površino zemljišč, dokazil o zemljiščih pa ne prilagamo, saj 
jih pridobi pristojni  organ sam. Potrebno je natančno vpisati površine 
na dan 30. junij 2014, saj v primeru neskladja z uradnimi evidencami, 
finančni organ lahko zahteva dopolnitev ali popravek zahtevka. Če 
nimate natančnega podatka o površinah, to rubriko pustite prazno, saj 
jo bo izpolnil pristojni  organ iz podatkov uradne evidence. 

Največ vprašanj se pojavlja o tem, kako naj upravičenci vedo, če so 
sploh upravičeni do povračila za v žledu poškodovani gozd 
(poškodovanost nad 17 %), oz. kolikšna je bila poškodovanost njihovih 
posameznih parcel. Kakor so zagotovili na Upravi RS za zaščito in 
reševanje, lahko ta podatek dobijo na svoji občini. Če podatka ne boste 
pridobili in ste imeli v žledu poškodovan gozd, priporočamo, da 
zahtevek vložite na obrazcu TRO-AŽ, vpišete dejansko porabljeno 
gorivo v letu 2014, rubrike za poškodovane površine pa pustite 
neizpolnjene. Upravičene površine bodo vpisali na finančnem uradu.

Vir: www.kgzs.si

KAKO DO VRAČILA DDV?

Davčni svetovalci opažajo, da davčni zavezanci pogosto še vedno 
ne zahtevajo povračila DDV, ki jim je bil obračunan v drugih 
državah članicah EU. Razlogi za to so morebiti nepoznavanje rokov 
in načina vračila, nepoznavanje administrativnih postopkov in tudi 
omejitev vračila DDV pri nekaterih vrstah blaga in storitev. Čeprav je 
večina postopkov v zvezi z vračilom DDV iz drugih držav članic na 
podlagi direktive Sveta 2008/9/ES poenotena, pa še vedno ostajajo 
nekatere posebnosti, ki jih je treba upoštevati ob vlaganju zahtevkov.

Vlaganje zahtevka v sistem e-Davki
Slovenski davčni zavezanci zahtevke za vračilo DDV, ki so ga plačali v 
drugih državah članicah EU, vlagajo v sistem e-Davki, in sicer prek 
obrazca VATR-APP. Zahtevek se iz sistema e-Davki nato avtomatsko 
posreduje pristojnemu davčnemu organu države članice EU, na katero 
se zahtevek navezuje, ki praviloma prejem vloge vlagatelju potrdi prek 
elektronske pošte. Po oddaji zahtevka lahko davčni zavezanci v štirih 
mesecih pričakujejo odgovor pristojnega davčnega organa, v okviru 
katerega bo zahtevek odobren ali zavrnjen, ali pa bo davčni organ 
zavezanca zaprosil za dodatne informacije.

Do kdaj je treba vložiti zahtevek
Rok za vložitev zahtevka za vračilo DDV, ki ga je posamezni davčni 
zavezanec plačal v preteklem koledarskem letu, je po vseh državah 
članicah enak, in sicer 30. september. Lanski rok je tako mimo, zato 
tistim, ki te možnosti lani niso izkoristili, priporočajo, da zahtevek za 
vračilo DDV, ki so ga plačali v letu 2014, vložijo že v začetku tega leta.

Za kakšne nakupe se vrača DDV
Slovenija ima v primerjavi z drugimi državami članicami EU eno bolj 
omejevalnih zakonodaj v zvezi z vračilom oziroma pravico do odbitka 
DDV. Zakon ZDDV-1 v 66. členu namreč omejuje vračilo DDV od 
nakupa jaht in čolnov ter zrakoplovov, namenjenih zabavi in 
razvedrilu, osebnih avtomobilov in motornih koles ter vseh nabav 
blaga in storitev, povezanih z osebnimi vozili (vključujoč stroške 
nadomestnih delov, maziv, goriva in cestnin), vseh stroškov 
reprezentance, stroškov namestitve ter stroškov hrane in pijače. 
Določbe v zvezi z omejitvijo pravice do povračila DDV pa se po 
državah članicah precej razlikujejo, kar pomeni, da lahko slovenski 
davčni zavezanci zahtevajo vračilo DDV tudi od nabav blaga in 
storitev, za katere v Sloveniji takšne možnosti ni.

Prilaganje kopij računov - da ali ne?
Večina držav članic EU takšno obveznost predpisuje za vse zahtevke 
(Avstrija) ali zgolj za račune višjih vrednosti (Nemčija). Slovenija za 
vračilo DDV davčnim zavezancem iz drugih držav članic EU do zdaj ni 
zahtevala prilaganja kopij računov in druge podporne dokumentacije k 
zahtevku za vračilo. Zaradi povečanega števila davčnih utaj na tem 
področju pa se z januarjem takšna obveznost uvaja tudi pri nas. Tako 
bodo davčni zavezanci iz drugih držav članic EU morali račune 
prilagati vsem zahtevkom za vračilo slovenskega DDV, ki se nanašajo 
na račune v vrednosti nad tisoč evrov oziroma 250 evrov za račune za 
stroške goriva.

Nadaljevanje na strani 11.
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IZDAJANJE RAČUNOV PRI GOTOVINSKI 
PRODAJI

V letu 2015 začnemo uporabljati vezane knjige izdanih računov, za 
jesen 2015 pa je vlada že napovedala tudi uvedbo davčnih blagajn. Kaj 
velja za izdajanje računov danes in kaj v novem letu?

Podjetja in podjetniki, ki elektronsko obdelujejo podatke, vključno z 
izdajanjem računov, morajo spoštovati določbe 38. člena Zakona o 
davčnem postopku (ZDavP-2), ki vsebuje stroge določbe glede 
vodenja in dostopa do takih podatkov in njihove hrambe. Zakon 
določa, da računalniški programi in elektronske naprave ne smejo 
omogočati brisanja, prilagajanja, popravljanja, razveljavljanja, 
nadomeščanja, dodajanja, skrivanja ali kakršnegakoli drugačnega 
spreminjanja kateregakoli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem 
mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. 
Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov in vseh 
sprememb izvornih podatkov, če je do takih sprememb prišlo. 

Sankcije za nespoštovanje določb o računalniški opremi in 
napravah veljajo tako za proizvajalce kot za uporabnike te 
opreme. V letu 2013 je bil izdan Pravilnik o zahtevah za 
računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in 
delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in 
rokih za predložitev podatkov. Pravilnik določa zahteve za 
uporabnike računalniških programov in elektronske opreme za tiste 
zavezance (zasebnike, družbe, društva, zavode in vse druge pravne in 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost), ki izdajajo račune za prodajo 
blaga ali storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino. Plačilo z 
gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, plačilno ali kreditno 
kartico, čekom in drug podoben način plačila.

Za zavezance, ki imajo gotovinsko prodajo, torej velja:

�če pri izdajanju računov uporabljajo programsko opremo ali 
elektronske naprave, morajo te izpolnjevati zahteve zakona in 
zagotavljati izpis v točno določeni, predpisani obliki (v formatu ASCII, 
predpisana je tudi oblika datoteke); če pa oprema zaradi tehničnih 
lastnosti ne omogoča izdelave takega zapisa, morajo predložiti izpis 
podatkov o izdanih računih, ki vsebuje vse podatke, ki so navedeni na 
izvorno izdanih računih, in vse poznejše spremembe teh podatkov;
�če pri izdajanju računov uporabljajo elektronske naprave, ki zaradi 
tehničnih lastnosti ne omogočajo oblike izpisa podatkov iz prejšnje 
alineje, se podatki inšpektorju predložijo v obliki izpisa kontrolnega 
traku registrske blagajne na papirju (torej je dovoljeno uporabljati 
blagajne, ki omogočajo izpis Z traka).

Ker pravilnik velja le za zavezance, ki uporabljajo elektronske 
naprave, torej velja, da tisti zavezanci, ki račune izdajajo z ročnim 
pisanjem v prednatisnjene obrazce računa ali z uporabo programov, kot 
sta Word in Excel, gornje zahteve ne morejo veljati, tak način izdajanja 
računov pa je dovoljen le še kratek čas. 

Za zavezance, ki za prodano blago in opravljene storitve prejemajo 
plačila izključno v obliki nakazila na transakcijski račun, seveda 
omejitve glede izdajanja računov ne veljajo, ali povedano drugače, 
tako v preteklosti kot v novem letu bodo lahko račune izdajali bodisi 
ročno bodisi z uporabo worda, excela in vseh ostalih programskih 
orodij. Od februarja 2015 bodo pri izdajanju računov v gotovinskem 
prometu veljale novosti, ki so jih prinesle zadnje spremembe ZDavP-2, 
prav tako pa do 15. 1. 2015 pričakujemo še pravilnik, ki bo natančneje 
določal pravila izdajanja računov.

Kaj prinaša novo leto?

Zavezanci, ki so pri gotovinski prodaji doslej ročno izpisovali račune 
ali jih izdajali s pripomočki, kot je npr. word, bodo po novem lahko 
izda ja l i  račune  samo še  iz  vezane  knj ige  računov.
Računov iz vezane knjige računov ne bo treba izdajati le tistim 
davčnim zavezancem, ki jim po zakonu o DDV ni treba izdajati 
računov kot je denimo pri prodaji iz avtomatov, pri prodaji 
periodičnega tiska, vozovnic v potniškem prometu ipd.

Vezana knjiga računov bo vsebovala 50 v knjigo vezanih računov 
na papirju predpisane kvalitete. Vezani računi bodo predhodno 
natisnjeni, oštevilčeni in evidentirani pri davčnem organu. Vezano 
knjigo računov davčni zavezanec pridobi v prosti prodaji na trgu, izda 
pa jo lahko izdajatelj (založnik), ki za ta namen od Finančne uprave 
Republike Slovenije pridobi posebno identifikacijsko oznako. 
Izdajatelj bo moral pred izdajo vezanih knjig računov Finančni upravi 
RS posredovati podatke o serijskih številkah vseh izvodov, FURS pa 
bo vodil elektronsko evidenco o vseh izdanih vezanih knjigah računov 
po posameznem izdajatelju, prav tako tudi elektronsko evidenco o 
potrjenih vezanih knjigah računov po posameznem zavezancu 
(podjetniku, podjetju, društvu ali  drugi organizaciji) .
Davčni zavezanec, ki bo kupil vezano knjigo računov mora pred 
prvo izdajo računa iz vezane knjige računov slednjo potrditi pri 
davčnemu organu (preko portala eDavki ali osebno na finančnem
uradu). Račun iz vezane knjige računov vsebuje prednatisnjeno 
serijsko številko vezane knjige računov in zaporedno številko 
posameznega obrazca računa. Obrazci računov v vezani knjigi računov 
bodo odtisnjeni na samokopirni papir, po predlogu pravilnika v treh 
izvodih. Kopije tako izdanih računov bo treba hraniti 10 let. Serijske 
številke vseh potrjenih vezanih knjig računov bodo objavljene tudi na
spletni strani Finančne uprave RS.

Vir: www.unija.si

Tisti zavezanci, ki pri gotovinski prodaji 
uporabljajo elektronske naprave in 
računalniške programe, bodo morali ob 
izpadu električne energije ali okvari naprave 
izdajati račune iz vezane knjige računov.

E-VROČANJE OBVESTIL O POBOTIH

Po novem bo Finančna uprava RS poslovnim subjektom obvestila o 
pobotih pošiljala le še preko portala eDavki. Prehodno obdobje 
pošiljanja obvestil o pobotih po klasični poti in preko portala eDavki se 
izteka konec decembra. To velja tudi za tiste posameznike, ki so 
vključeni v sistem eVročanje. Slednje pomeni, da so (ali še bodo) ti 
posamezniki vložili pristopnico za elektronsko prejemanje 
dokumentov. Po 1. januarju bodo vsi omenjeni zavezanci obvestila 
o pobotih prejemali le še preko portala eDavki. Podjetja in 
podjetnike zato FURS posebej poziva, da jim za namen dodatnega 
obveščanja o prejemu obvestila o pobotih preko portala eDavki 
sporočijo elektronski naslov.

Vir: spletna objava FURS

Nadaljevanje s strani 10.

Za kolikšen znesek DDV se lahko vloži zahtevek za vračilo
Spodnje meje višine DDV, plačanega v tujini, za katerega lahko davčni 
zavezanci vložijo posamezen zahtevek, so po državah članicah EU 
standardizirane. Osnovna pravila določajo, da se lahko zahtevki za 
vračilo DDV nanašajo na minimalno tri mesece ter največ na celotno 
koledarsko leto. Skupni znesek DDV, za katerega se zahteva vračilo v 
zahtevku za celotno koledarsko leto, mora znašati najmanj 50 evrov. 
Na zahtevkih, ki se nanašajo na krajše obdobje, pa je spodnja meja za 
vračilo DDV 400 evrov.

Vir: Moj spletni priročnik 3/15
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INOVATIVNI SLOVENSKI TURIZEM

V Sloveniji najdemo veliko posebnega, nenavadnega, zanimivega, 
novega, inovativnega. Včasih nam ponudniki inovativnih doživetij 
prekrižajo pot, spet drugič se skrivajo v bolj odmaknjenih krajih, kamor 
turist redkeje zaide. Vsem, ki na potovanju po Sloveniji iščete 
posebna doživetja, priporočamo obisk naših sejalcev in snovalcev! 
Gre za najbolj inovativne slovenske turistične proizvode in ponudnike 
turističnih storitev, ki jih na nacionalni ravni sistematično izbiramo že 
vse od leta 2004. Doživite inovativno Slovenijo! 

Z nagrado sejalec že vse od leta 2004 na nacionalni ravni nagrajujemo 
najbolj inovativne turistične produkte in ponudnike turističnih storitev. 
Obiščite to smetano inovativnosti v slovenskem turizmu še sami! 
Slovenska turistična organizacija velik pomen in vlogo inovacijam 
turizmu daje že vrsto let. Inovativne ...

Razvoj inovativnega slovenskega turizma od leta 2009 podpiramo z 
nagrado snovalec. Vsako leto podpremo uresničitev več obetavnih 
turističnih zamisli. Nekatere izmed njih že čakajo na vaš obisk! Od leta 
2009 v Sloveniji uresničevanje najbolj obetavnih turističnih zamisli 
omogočamo s snovalcem, finančno in ...

Že posamezni turistični produkti, ki so novi in drugačni, so lahko 
odličen navdih za to, kam po Sloveniji na potep.

Vir: 

Sejalec - nagrada za inovativne dosežke v turizmu

Snovalec - spodbuda za uresničitev obetavnih turističnih zamisli

Inovativna slovenska potepanja

www.slovenia.info

JAVNO POVABILO DELODAJALCEM

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje 
ponudb za izvedbo delovnega preizkusa mladih brezposelnih, starih do 
29 let, na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Izvajalci 
aktivnosti so delodajalci. Aktivnost se izvaja na konkretnem delovnem 
mestu, neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo.

Delodajalec je dolžan vsaki vključeni osebi zagotoviti mentorja, 
delovno opremo in primeren prostor. Mentor dnevno spremlja potek 
delovnega preizkusa vključene osebe in se ji je dolžan posvečati v 
obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen aktivnosti. Minimalni 
obseg mentorstva za udeleženca delovnega preizkusa znaša 20 ur. En 
mentor lahko hkrati spremlja delovno aktivnost največ 5 v delovni 
preizkus vključenih oseb.Delodajalec poda ponudbo s programom za 
izvedbo delovnega preizkusa na konkretnem delovnem mestu. V 
okviru ene ponudbe lahko predlaga preizkus na enem ali več delovnih 
mestih, na katera se v razpisanem obdobju vključujejo mladi 
brezposelni iz ciljne skupine povabila. Delodajalec lahko v okviru tega 
javnega povabila predloži več (zaporednih) ponudb, vendar sme 
predložiti novo ponudbo šele, ko so vsi delovni preizkusi iz predhodne 
ponudbe zaključeni in če je izpolnjen pogoj glede deleža zaposlitev po 
končanih delovnih preizkusih.

Delovni preizkusi, vključno z napotitvijo brezposelnih oseb na 
predhodni zdravniški pregled, se lahko pričnejo izvajati po sklenitvi 
pogodbe o izvedbi delovnega preizkusa med Zavodom in 
delodajalcem. Brezposelne osebe se lahko vključijo potem, ko so na 
Zavodu podpisale ustrezen zaposlitveni načrt, uspešno opravile 
predhodni zdravniški pregled, na katerega jih po podpisu pogodbe z 
Zavodom napoti delodajalec, ter po sklenitvi pogodbe o vključitvi z 
Zavodom. V času delovnega preizkusa so osebe obvezno zavarovane 
za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, zavezanec za 
plačilo prispevkov pa je delodajalec. V delovni preizkus se vključujejo 
mladi brezposelni, stari do 29 let, ki so prijavljeni v evidenci 
brezposelnih oseb na Zavodu. Ciljna skupina tega povabila so tudi 
brezposelne osebe, ki so ob vključitvi že dopolnile 29. leto starosti, niso 
pa še dosegle starosti 30 let.

Rok: Povabilo je odprto od njegove objave do porabe razpoložljivih 
sredstev, vendar najdlje do 10.9.2015 do 13. ure.
Dodatne informacije: Vse informacije in dokumentacija za izvedbo 
javnega povabila so na voljo na spletni strani Zavoda:  

Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije:
· pri skrbnici programa Dragomili Šeško na centralni službi 

Zavoda. Morebitna vprašanja naslovijo pisno na e-naslov: 
. Odgovori bodo na spletni 

strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja 
vprašanja.

· v Kontaktnem centru Zavoda na telefonski številki: 080 20 
55 ali e-naslovu: .

· pri strokovnih delavcih, pristojnih za program na Območnih 
službah Zavoda.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Zavoda:  (v rubriki Delodajalci/Razpisi za 
delodajalce). Mogoče jo je dvigniti tudi osebno v vložišču Območnih 
služb Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do srede od 8. ure do 
12. ure ter od 13. do 15. ure, ob sredah tudi od 15. ure do 17. ure, ter v 
petek od 8. ure do 13. ure).

Vir: Moj spletni priročnik 3/15

http://ess.gov.si/

dragomila.sesko@ess.gov.si

kontaktni.center@ess.gov.si

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

JAVNI POZIV K VLOŽITVI NAPOVEDI ZA 
ODMERO DOHODNINE OD DOBIČKA

Davcni zavezanec rezident, ki je v letu 2014 odsvojil vrednostne 
papirje in druge deleže ter investicijske kupone, mora vložiti napoved 
za odmero dohodnine od dobicka od odsvojitve vrednostnih papirjev in 
drugih deležev ter investicijskih kuponov najpozneje do 2. marca 
2015 pri financnem uradu. Napoved se mora vložiti v elektronski 
obliki preko sistema e-Davki, ce je zavezanec v preteklem letu opravil 
vec kot deset obdavcljivih odsvojitev tovrstnega kapitala. Zavezanci, 
ki so opravili do deset obdavcljivih odsvojitev tovrstnega kapitala, pa 
lahko napoved oddajo na obrazcu v papirnati obliki ali preko sistema e-
davki. 

V taki napovedi lahko davcni zavezanec uveljavlja tudi zmanjšanje 
pozitivne davcne osnove od dobicka iz kapitala od odsvojitve 
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali od 
odsvojitve nepremicnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo 
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali 
doseženo z odsvojitvijo nepremicnine. 

Davcni zavezanec nerezident lahko vloži napoved do 2. marca 2015, ce 
napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter 
investicijskih kuponov, ki jih je opravil v letu 2014.  Navedena 
napoved se vloži na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero 
dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih 
deležev ter investicijskih kuponov«. 

Zavezanec rezident in nerezident je kaznovan za prekršek, če 
nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži 
davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali 
nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto. 

Vir: www.fu.gov.si
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OZNAKA CE IN OBVEZNOSTI PRODAJALCA

Številne izdelke je treba pred prodajo v EU, Islandiji, Lihtenštajnu ali 
Norveški označiti z oznako CE. Oznaka CE je dokazilo o skladnosti 
izdelka s predpisi EU, kar olajšuje prosti pretok proizvodov na 
evropskem trgu. Z oznako CE na izdelku proizvajalec na lastno 
odgovornost izjavlja, da izdelek izpolnjuje vse zakonsko določene 
pogoje za uporabo oznake CE in tako je izdelek mogoče prodajati v 
celotnem Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) – v vseh državah 
članicah EU države članice Efte (Evropskega združenja za prosto 
trgovino), tj. Islandija, Norveška in Lihtenštajn. To velja tudi za 
izdelke, proizvedene v drugih državah, ki so naprodaj v EGP.

Oznaka CE se ne uporablja za vse proizvode, ampak samo za tiste 
kategorije izdelkov, ki so navedene v posameznih direktivah EU o 
oznaki CE. Oznaka CE ne pomeni, da je bil proizvod narejen v EGP, 
ampak samo, da je bilo preverjeno, ali izpolnjuje vse veljavne zakonske 
zahteve (npr. glede stopnje varnosti) za prodajo v EGP.

Oznaka pomeni, da je proizvajalec:
· preveril, ali je izdelek skladen z vsemi pomembnimi 

zahtevami (npr. glede varnosti, zdravja ali varovanja okolja) 
iz ustreznih direktiv, in

· da je neodvisni organ za ugotavljanje skladnosti zaprosil za 
oceno skladnosti izdelka, če to zahteva direktiva

Če izdelka ne preverja neodvisni organ, lahko usklajenost izdelka s 
tehničnimi zahtevami preveri sam proizvajalec. To vključuje 
ocenjevanje in ugotavljanje možnih tveganj pri uporabi izdelka.
Proizvajalčeva odgovornost je, da izvede vse ocene skladnosti, 
pripravi tehnično dokumentacijo, izda izjavo o skladnosti ter oznako 
CE namesti na izdelek. Distributerji morajo preveriti, ali je na 
izdelku oznaka CE in ali ima izdelek urejeno vso potrebno 
dokumentacijo. Če je izdelek uvožen iz države zunaj EGP, mora 
uvoznik preveriti, ali je proizvajalec ukrenil vse potrebno in ali so 
ustrezni dokumenti po potrebi na voljo.

Ali so vsi izdelki z oznako CE popolnoma varni?
Na žalost zaradi možnosti ponarejanja ali zlorabe oznake nikoli ni 100-
odstotnega zagotovila, da je izdelek z oznako CE popolnoma varen. 
Vendar pa  in  jasno določata 
obveznosti proizvajalca, zato z uporabo oznake CE na izdelku 
proizvajalec prevzame polno odgovornost za skladnost izdelka z vsemi 
veljavnimi zahtevami zakonodaje EU.

Vir: Moj spletni priročnik 1/15

Uredba EU 765/2008 Sklep 768/2008

NOVOSTI ZA OBVEZNO POKOJNINSKO IN 
INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Z dnem 31. december 2014 je stopil v veljavo 
 o matični evidenci zavarovancev in uživalcev 

pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, 
št. 97/14; ZMEPIZ-1A), ki med drugim ureja tudi dolžnost ureditve 
statusa v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

1. Uživalci pokojnin, ki so na dan 31. 12. 2012 opravljali samostojno 
pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost ter to dejavnost opravljajo še 
naprej, pri tem pa ne gre za upokojence, ki so ob upokojitvi izpolnjevali 
pogoje, pod katerimi zavarovanje iz naslova te dejavnosti ni bilo 
obvezno oziroma so uveljavili tako imenovani izvzem iz zavarovanja 
po 18. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-1), ki je veljal do 31. 12. 2012.  Te osebe lahko svoj status 
najkasneje do 31. 1. 2015 uskladijo na naslednje načine:

· S prenehanjem opravljanja pridobitne oziroma druge 
dovoljene dejavnosti in izbrisom iz Poslovnega registra 
Slovenije najkasneje do 31. 1. 2015.

· Z vložitvijo prijave v obvezno zavarovanje za najmanj 20 ur 
tedensko. V tem primeru se jim bo izplačevala pokojnina v 
sorazmernem delu.

2. Uživalci pokojnin, ki so bili na dan 31. 12. 2012 vpisani v Poslovni 
register Slovenije kot družbeniki (lastniki) osebnih družb ali 
kapitalskih družb oziroma zavodov, ki so hkrati poslovodne osebe 
(direktorji) in imajo ta status v navedenih družbah oziroma zavodih še 
nadalje, pri tem pa ne gre za tiste uživalce pokojnin, ki so uveljavili 
pravico do pokojnine pred 1. 1. 2000 in obdržali lastništvo družb 
oziroma zavodov, v kateri so hkrati poslovodna oseba. Te osebe lahko 
svoj status najkasneje do 31. 1. 2015 uskladijo na naslednje načine:

· Z izbrisom položaja družbenika ali poslovodne osebe 
(direktorja) v gospodarski družbi oziroma zavodu 
najkasneje do 31. 1. 2015, s katerim v Poslovnem registru 
Slovenije ostane vpisan le kot družbenik osebne ali 
kapitalske družbe oziroma ustanovitelj zavoda ali pa le kot 
poslovodna oseba (direktor) družbe oziroma zavoda.

· Z vložitvijo prijave v obvezno zavarovanje za najmanj 20 ur 
tedensko. V tem primeru se jim bo izplačevala pokojnina v 
sorazmernem delu.

Če navedene osebe svojega statusa ne bodo uskladile, bo zavod tem 
osebam po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 1. 
februarja 2015 dalje, s tem dnem pa tudi ustavil izplačevanje 
pokojnine!

Opozoriti je potrebno še na podaljšanje roka do 31. decembra 2015, za 
uskladitev statusa za osebe iz 406. člena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, veljaven od 1. 1. 2013 dalje). To so:

·osebe, ki so bile dne 31. 12. 2012 na šolanju in so na dan 31. 
12. 2012 opravljale samostojno dejavnost;

·osebe, za katere zavarovanje ni bilo obvezno po 1. odstavku 
18. člena ZPIZ-1;

·upokojenci, ki so uveljavili izvzem iz zavarovanja po 18. 
členu ZPIZ-1 in so opravljali samostojno dejavnost, hkrati 
pa prejemali pokojnino – to so tisti upokojenci, ki so imeli po 
upokojitvi zaposlenega vsaj enega delavca oziroma so do 
uveljavitve pravice do pokojnine opravljali isto dejavnost v 
enakem obsegu, vendar so bili zavarovani na podlagi 
delovnega razmerja;

·upokojenci, ki so uveljavili pravico do pokojnine pred 1. 1. 
2000 in pri tem obdržali lastništvo družb, v katerih so hkrati 
poslovodna oseba.

Vir: 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona

ZPIZ

I. USKLADITEV STATUSA DO 31. JANUARJA 2015

II. USKLADITEV STATUSA DO 31. DECEMBRA 2015

DAVEK NA VODNA PLOVILA

Obveščamo vas, da je od 1. 1. 2015 dalje za območje celotne Republike 
Slovenije naloge v zvezi z odmero davka na vodna plovila in dodatnega 
davka od plovil prevzel Finančni urad Koper.

Dajanje splošnih informacij o davku na vodna plovila in dodatnem 
davku od plovil je tudi po 1. 1. 2015 zagotovljeno v vseh finančnih 
uradih.  Če bodo davčni zavezanci vloge in pritožbe predložili po 1. 1. 
2015 (osebno ali po pošti), bodo to lahko storili pri kateremkoli 
finančnem uradu. Predlagamo pa, da se vse dopolnitve, dokazila in 
priloge kot tudi vprašanja v povezavi s predloženimi vlogami v 
povezavami z odmero davka na vodna plovila in dodatnega davka od 
plovil posredujejo na elektronski naslov   kc-plovila.fu(at)gov.si ali na 
enega od naslednjih naslovov: 

Finančni urad Koper, Ferrarska ulica 30, p. p. 31, 6001 Koper 

Finančni urad Koper, Sektor za davke, Pisarna Sežana, Bazoviška 
cesta 2, 6210 Sežana 

Vir: fu.gov.si
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PODJETNIŠTVO

HORIZON 2020

 je novi okvirni program EU za raziskave 
in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. 
Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je 
najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije 
inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost 
Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel izvajati 
1.1.2014 in se bo izvajal do 31.12.2020. Finančna sredstva programa 
bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati 
gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. 
Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem 
aktivnostim, je preko 80 milijard EUR.

V primerjavi s 7. Okvirnim programom program Obzorje 2020 ponuja 
številne poenostavitve, veljajo pa tudi enotna pravila za udeležence. 
Obzorje 2020 pomeni novo paradigmo okvirnih programov, saj pod 
eno streho združuje vse okvirne programe s področja raziskav in 
tehnološkega razvoja, inovacijskih aktivnosti programa za 
Konkurenčnost in inovacije (Competitiveness and Innovation 
Framework Programme – CIP) in aktivnosti, ki jih izvaja Evropski 
inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT). 

Aktivnosti programa Obzorje 2020 so naslednje:
· krepiti odličnost znanosti in raziskav EU z namenskim 

proračunom preko 24 milijard EUR. Sredstva bodo 
zagotovila spodbudo vrhunskim raziskavam v Evropi, 
vključno s spodbujanjem najkvalitetnejših raziskav, ki jih 
financira Evropski raziskovalni svet (ERC);

· krepiti vodilno vlogo industrije na področju raziskav in 
inovacij. Proračun za to področje znaša preko 17 milijard 
EUR. Na tem področju se pričakuje večje naložbe v ključne 
tehnologije, omogočanje boljšega dostopa do kapitala in 
spodbude za mala in srednje velika podjetja;

· 31 miljard EUR je namenjenih ključnim družbenim izzivom, 
oziroma reševanju družbenih vprašanj, ki so povezana s 
socialno in ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi 
spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, 
varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, 
zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, pomenom evropske 
kulturne dediščine, ter za spopadanje z izzivom staranja 
prebivalstva.

Eden izmed ključnih ciljev programa Obzorje 2020 je reševanje 
družbenih izzivov in pomagati premostiti vrzeli med raziskavami 
in trgom, npr. pomagati inovativnim podjetjem pri razvoju novih 
tehnoloških rešitev in ponuditi rešitve v obliki uspešnih izdelkov, ki 
imajo visok tržni potencial. Tržno usmerjen pristop bo vključeval 
oblikovanje javno – zasebnih partnerstev, s ciljem mobilizacije 
potrebnih sredstev. Mednarodno sodelovanje je ena najpomembnejših 
prednostnih nalog programa Obzorja 2020. Poleg mednarodnega 
sodelovanja v Obzorju 2020 so vzpostavljene tudi posebne usmerjene 
aktivnosti s ključnimi partnerskimi državami in regijami. Cilj je 
osredotočiti se na strateške prednostne naloge EU. Obzorje 2020 je 
program, ki bo dopolnjen z dodatnimi ukrepi za dokončanje in 
nadaljevanje razvoja Evropskega raziskovalnega prostora. Novi 
ukrepi so usmerjeni v odpravo ovir za vzpostavitev pravega enotnega 
trga za znanje, raziskave in inovacije.

V okviru Obzorja 2020 je zelo poudarjena tudi pomembnost aktivnega 
vključevanja malih in srednje velikih podjetij (MSP) v izvajanje 
projektov. Prvič je oblikovan tudi poseben 

 za katerega bo v letih 2014-2020 na 
voljo preko 3 milijarde EUR za sofinanciranje razvojno inovacijskih 
aktivnosti v MSP.

Kontaktna točka za program Inovacij v MSP v okviru obzorja 2020 
deluje na SPIRIT Slovenija: 

· dr. Igor Milek, Tel: 0590 89505, e-pošta: 

Obzorje 2020 (Horizon 2020)

instrument za mala in 
srednje velika podjetja (MSP)

igor.milek@spiritslovenia.si

POSLOVNA IDEJA: AGENT ZA ISKANJE 
TALENTOV

Začetni stroški: od 2.000 do 10.000 evrov
Potrebna znanja, veščine: glasbena izobrazba, komunikativnost, 
dobra organiziranost, profesionalnost, tehnična spretnost, veščine 
upravljanja z računalnikom, znanje s področja odnosov z 
javnostmi 
Potrebna oprema: računalnik, telefon, tiskalnik, internet, 
mikrofoni, zvočniki 
Delo od doma: da
Čas delovanja: vse leto

Dejstva
Čeprav pri nas tovrstni posel še ni tako zelo razširjen in poznan, 
velja v tujini za enega najbolj dobičkonosnih. Agencije iščejo 
talente iz vseh področij, čeprav se mnogi osredotočajo le na eno 
(največ na glasbeno). Preden se podate v posel, premislite, ali ste 
značajno primerni za tovrstno dejavnost. Delo je zelo razgibano, 
delovni čas je fleksibilen in vi ste tisti, ki se boste sprva morali 
strankam popolnoma prilagajati. Prav tako pričakujte, da boste več 
ur preživeli ob računalniku in telefonu. Posvetujte se tudi z 
osebami, ki so v tem poslu že izkušene, priskrbite si vzorce pogodb 
ter se odločite, na kakšen način boste sprejemali plačilo. Talente 
kontaktirajte preko interneta ali kakšne druge glasbene 
organizacije, šole. Pripravite si seznam oseb, ki bi vam lahko 
pomagale pri promociji vaših že izbranih talentov. Povežite se tudi 
z lokalnimi mediji, ki radi pišejo o novostih, zato jih obvestite 
najprej o odprtju agencije, nato pa jih obveščajte še o vaših 
strankah.

 Trg
Agenti za iskanje talentov iščejo in tudi razvijajo talente pri ljudeh, 
jih promovirajo in organizirajo nastope. Če se boste lotili tega 
posla, vam bo vsekakor koristilo, če ste že bili kdaj del zabavne 
industrije, saj vam bodo s tem poti nekoliko bolj odprte. Vaše 
stranke so lahko mladi in starejši, vsi, ki bi radi uspeli, se dokazali 
ter zaslužili s svojim glasom. Poiščite jih v šolah, glasbenih šolah, 
organizirajte avdicije ter nastopite odločno in profesionalno.

Nasvet
Strankam ponudite še pomoč pri pogajanju in iskanju novih 
nastopov. Vaš zaslužek bo temeljil na odstotkih polne cene 
nastopa, prihodka za nudenje vaših storitev ter plačila za 
predstavitev medijem. Preden naredite ožji izbor vaših 
kandidatov, jih dobro preučite. Bodite pošteni, saj se slab sloves 
širi precej hitreje kot dober. Če boste namreč obljubljali, česar ne 
boste (z)mogli uresničiti, si boste nakopali težave.

ZAKLJUČNI IZPITI

Na podlagi predhodnih aktivnosti pri oblikovanju seznama 
predstavnikov delodajalcev, ki sodelujejo pri zaključnih izpitih v 
nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, je Trgovinska zbornica 
Slovenije Državni komisiji za zaključni izpit predlagala seznam 
predstavnikov delodajalcev za sodelovanje pri zaključnih izpitih 
programa Trgovec v šolskem letu 2014/15. Državna komisija za 
zaključni izpit je predlog TZS za letošnje šolsko leto potrdila; potrjen 
seznam je dostopen na spletni strani Državnega izpitnega centra: 

. Ob tem se TZS 
lepo zahvaljuje podjetjem in njihovim predstavnikom, ki ste izrazili 
interes za sodelovanje pri zaključevanju izobraževanja za poklic 
prodajalec. O prihodnjih aktivnostih TZS na področju zaključnih 
izpitov boste člani in sodelujoči predstavniki obveščeni v nadaljevanju 
preko T-Informacij in zavihka na spletni strani TZS.

Vir: 

http://www.ric.si/zakljucni_izpiti/socialni_partnerji/

www.tzslo.si



Znano litovsko podjetje, specializirano za trgovanje z 
delovnimi oblačili, išče dobavitelje delovnih oblačil, delovne 
obutve, izdelkov za enkratno uporabo in osebno varovalno 
opremo. Šifra: EEN-januar-17 
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PODJETNIŠKA BORZA

Izdajatelj: Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15.maja 19, 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.

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

BREZPLAČNI PROSTOR ZA UČENJE

�Rabiš »plac« za učenje?
�Si pred izpitnim obdobjem in ne najdeš pravega kotička za 
učenje?
�Potrebuješ nekaj miru za študij in tvoji cimri tega ne 
razumejo?
�So čitalnice v knjižnicah zasedene?
�Potrebuješ ob skripti še računalnik?

Prostor zate obstaja in je na voljo BREZPLAČNO!

Poleg tega je v SSU na voljo mentor, ki ti lahko pomaga, hkrati pa 
poskrbi za mir, ki ga potrebuješ. Obišči nas na Ljudski univerzi v 
Kopru, Cankarjeva 33 (pritličje, učilnica 3) ali nas pokliči na 05/ 612 
8017.

Vir: Informator PINA

Središče za samostojno učenje (SSU) na 
Ljudski univerzi Koper je prava rešitev! 
SSU je prostor z osmimi učnimi mesti, 
kjer so na voljo tudi računalniki, vse brez 
naročnine ali vpisnine.

NOVA SPLETNA STRAN EXPO MILANO  2015

Vir in informacije: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT 
Slovenija, SPIRIT Slovenija, javna 
agencija je poleg družabnih omrežij (Facebook, Twitter) vzpostavila 
tudi novo spletno stran o nastopu Slovenije na svetovni razstavi Expo 
Milano 2015.

· Spletna stran: 
· Facebook: 
· Twitter:  

(@ExpoSlovenia)

http://www.spiritslovenia.si/. 

http://www.exposlovenia.si/
www.facebook.com/SloveniaExpoMilano2015

https://twitter.com/ExpoSlovenia

Norveško oblikovalsko podjetje išče proizvajalce namiznih  
Izdelkov iz kaljenega stekla. Za izdelke bo podjetje  
proizvajalcu predložilo načrte in določilo specifikacije, po  
katerih naj bi bili izdelki narejeni. Seveda so možna tudi  
naročila iz standardnega proizvodnega asortimaja 
proizvajalca. Začetno sodelovanje bo omejeno na en ali dva 
izdelka v količini med 50 in 5000 kosi, pozneje se bo 
sodelovanje razširilo na več izdelkov. Šifra: EEN-januar-01 
Italijansko podjetje, ki se ukvarja z razvijanjem rešitev s  
področja informacijsko-komunikacijske tehnologije in  
zagotavljanjem odprtokodnih rešitev in rešitev v oblaku,  
išče partnerje v Evropi in želi v sodelovanju z njimi razviti 
nove dejavnosti, nove projekte in izdelke.  
Šifra: EEN-januar-02 
Romunsko podjetje, ki se ukvarja s prodajo gradbenih  
materialov na romunskem trgu, išče dobavitelje/proizvajalce  
kakovostnih gradbenih materialov. Posebej iskani so 
dobavitelji bakrene pločevine in drugih metalurških izdelkov.  
Šifra: EEN- januar -04 
Italijanska svetovalna družba posluje na področju javnih  
naročil za gradnje in storitve, ki jih v okviru svojih  
načrtov internacionalizacije poslovanja izvajajo italijanska  
podjetja na bolgarskem trgu. Svojo navzočnost pa usmerja 
tudi na druge trge, zato želi vzpostaviti sodelovanje s  
podobnimi družbami, ki delujejo na Poljskem, Češkem,  
Sloveniji, Slovaški in na Madžarskem. Rezultat  
sodelovanja naj bi bila vzpostavitev evropskega  
gospodarskega interesnega združenja. Šifra: EEN- januar -07 
Britansko podjetje išče inovativne obnovljive vire energije ali 
rešitve za učinkovito rabo energije. S partnerji želi skleniti 
sporazum o zastopanju oziroma trgovski sporazum za prodajo 
teh sistemov na britanskem trgu. Zanimajo jo inovativni 
energetski sistemi tako za vgradnjo v stanovanjskih kot 
industrijskih objektih. Šifra: EEN- januar -08 
Hrvaško podjetje, specializirano za proizvodnjo pomorske 
opreme (vrata, jambori, žerjavi, gredlji, naprave za 
privezovanje itd.), kovinskih konstrukcij, opreme za 
elektroindustrijo, je na prodaj v celoti ali delno. Pripravljeno 
je sprejeti tudi sporazum o podizvajanju za proizvodnjo 
omenjenih izdelkov. Šifra: EEN- januar -09 
Poljsko podjetje, ki vodi inovativno verigo 7 restavracij s 
poudarkom na organski vegetarijanski, brezglutenski hrani, 
ponuja sodelovanje na podlagi franšize. Obstaja tudi možnost 
za skupna vlaganja. Šifra: EEN- januar -14 

 

          V   A  B  I  L   O

Vabimo vas, da se udeležite USTANOVNE SKUPŠČINE  
ZDRUŽENJA LJUBITELJEV ZELIŠČARSTVA OBALE IN 
KRASA,  ki bo v petek, 6. februarja 2015, ob 17.00 uri v prostorih 
Središča Rotunda,  Destradijev trg 1, Koper

Predlagamo naslednji  Dnevni Red:
1. Pozdravni  govor, mag. Bojan Mevlja, Središče Rotunda
2. Predstavitev projekta  »Združenje ljubiteljev zeliščarstva 

Obale in Krasa«, Irena Bartolič, vodja projekta
3. Imenovanje organov ZOK
4. Program dela  ZOK za leto 2015
5. Razno

- Postavitev Eko tržnice

Vse zainteresirane  posameznike  vabimo, da se  ustanovne 
skupščine  udeležijo.  Prosimo, da prisotnost na seji skupščine 
potrdite  po e-pošti:  oz. po tel. 041 836 011.zdravp@gmail.com
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A R O M A O T O K Č A R

Vabimo vas, da nas obiščete na portalu: 
  in  tudi sami sodelujete pri   promociji  

naše regije.  

Za vas smo pripravili zanimive rubrike, in sicer:
�   - SAMI ODDAJTE VAŠO PONUDBO,  VABILO, 
VAŠO   AKTUALNO INFORMACIJO… RUBRIKA JE NAMENJENA 
TAKO OGLAŠEVANJU, INFORMIRANJU KOT PONUDBI IN 
POVPRAŠEVANJU.
�  – SODELUJTE Z NAMI IN  SAMI  OBJAVITE VAŠ 
BODOČI DOGODEK:   POHODE IN DRUŽENJA, KULTURNE 
PRIREDITVE, ŠAGRE IN DRUGE LOKALNE  DOGODKE, ŠPORTNE 
IN  ZABAVNE DOGODKE ..
� - NAČRTUJETE NOV PROJEKT ALI PA PROJEKT ŽE 
IZVAJATE?  POŠLJITE NAM  VAŠE OBVESTILO, PRIPOROČILO ALI 
INFORMACIJO  IN OBJAVILI GA BOMO NA NAŠEM PORTALU. 

SODELOVANJE NA SPLETNEM PORTALU »OGLASI PRIMORSKE » 
JE BREZPLAČNO. ZA VSE DODATNE INFORMACIJE SMO 
DOSEGLJIVI NA E-POŠTI:   , ALI
PO TEL. 05 639 86 97.

VABLJENI NA OBISK IN K SODELOVANJU.

                 UREDNIŠTVO OGLASI PRIMORSKE

www.oglasiprimorske.si

OGLASIP@GMAIL.COM

MALI OGLASI

DOGODKI

PROJEKTI


