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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

PROJEKT ADRIA FOOTOURING, IPA ADRIATIC

V mesecu septembru je potekal prvi posebni dogodek projekta ADRIAFOOTOURING, na katerem so bile zainteresirani javnosti 
predstavljene projektne aktivnosti ter predstavitev aktivnosti delovnega sklopa 3, opredelitev inovacijskih potreb MSP in 
ponudnikov poslovnih podpornih storitev ter predstavitev dobrih praks iz področja. Prav tako se nam je predstavila mlada podjetnica 
Jasna Tomažin, ki je predstavila postopek ustanavljanja svojega podjetja od ideje do realizacije ter dejavnosti s katerimi se ukvarja.

Naslednji posebni dogodek na katerem bomo prav 
tako predstavili nekaj inovativnih dobrih praks s 
področja prehrane in turizma v regiji je predviden za 
drugo polovico novembra ali prvo polovico 
decembra.  

Najavljen bo med dogodki na naši spletni strani, vse 
zainteresirane pa pozivamo, da svoj interes izkažete 
tudi na mail , tako da vas bomo o 
točnem datumu obvestili tudi po elektronski pošti.

info@rrc-kp.si

S P O R O Č I L O  Z A  J A V N O S T

“OPTIMIZEMED CAPITALIZATION WEEK”
Koper, 28. oktobra 2014 – Prometni inštitut Ljubljana in 
Regionalni razvojni center Koper bosta organizirala v 
Ljubljani konferenco evropskega projekta OPTIMIZEMED, 
sofinanciranega v okviru transnacionalnega programa 
Mediteran. Na konferenci, ki bo potekala 6. novembra, bodo 
predstavili zasnovo interaktivnega spletnega orodja s podatki 
za logistične terminale in načrtovanje transportnih poti. 

Projekt OPTIMIZEMED združuje rezultate sedmih že 
zaključenih projektov Programa Mediteran, katerih namen je 
bil izboljšati oskrbovalno verigo, zmanjšati tveganja v 
pomorskem prometu, povečati varnost in spodbuditi 
gospodarstvo v sredozemskem prostoru. Tako naj bi vzpostavili 
učinkovitejše in bolj »zeleno« upravljanje Sredozemlja. 11 
partnerjev projekta OPTIMIZEMED iz petih evropskih držav 
želi vpeljati inovativne rešitve v logistiko in oskrbovalno 
verigo. S pomočjo ugotovitev, pridobljenih v preteklih 
projektih, nameravajo razviti inovativno informacijsko orodje, 
ki bo prispevalo k razvoju multimodalnega transporta 
(kombinacije različnih prevoznih sredstev), večji varnosti na 
morju in k zmanjšanju škodljivih okoljskih vplivov.

Ponudnike storitev na področju logistike želijo spodbuditi k 
pogostejšemu sodelovanju pri izbiri načina prevoza. 
Vzpostaviti nameravajo tako imenovani »pristaniški 
observatorij« za lažjo izmenjavo podatkov med različnimi 
informacijskimi sistemi. Opredelili bodo nove strategije in 
pobude na področju  varovanja okolja in varnostnega nadzora v 
pristaniščih ter v ta namen razvili »pomorski observatorij«.   

Na ljubljanski konferenci z naslovom Optimizacija procesov in 
dobre prakse v logističnih terminalih bodo predstavili zasnovno 
večstoritvene platforme za integracijo različnih podatkovnih 
baz, storitev in orodij, ki bo vključevala podatke o logističnih 
pomorskih in suhozemnih terminalih, ladijskih linijah, 
nesrečah, zakonodaji ter spletno orodje za načrtovanje 
transportnih poti. Dogodek bo namenjen tudi predstavitvi 
dosedanjih izkušenj, dobrih praks in priložnosti, ki jih ponuja 
uporaba orodij za optimizacijo delovnih procesov v logističnih 
terminalih, s poudarkom na sredozemskih državah. 
Predstavljeni bodo še vidiki varnosti in nadzora na teh 
terminalih. Udeležba je brezplačna. 

Kontakt:  

Podrobnejše informacije o projektu:  

info@rrc-kp.si

www.optimizemed.eu

Več informacij o projektu lahko dobite na spletni strani:
  lokalne novice pa na spletni strani
 .
www.adriafootouring.eu/,
www.rrc-kp.si

http://www.adriafootouring.eu/,
http://www.adriafootouring.eu/,
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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER

LAS ISTRE – JAVNI RAZPIS – PROJEKTI ZA 
RAZVOJ PODEŽELJA

LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Koper, 
Izola in Piran) je v minulih letih objavil že štiri javne razpise za 
projekte za razvoj podeželja, preko katerih se je uspešno 
koristilo sredstva LEADER iz naslova Programa razvoja 
podeželja RS  in izvedlo projekte za spodbujanje podjetništva 
na podeželju, ekološkega kmetovanja, razvoj novih turističnih 
produktov, oživljanje vasi, jazz festival in razstave za slepe in 
slabovidne na podeželju, povezovanje ponudbe lokalnih 
turističnih ponudnikov, ustvarilo nova delovna mesta in še 
marsikaj. 

LAS Istre še naprej izvaja projekte za razvoj podeželja iz 
minulih javnih razpisov, le-ti so v teku še v letih 2014 in 2015.

Vprašanje: Kdaj pa bo objavljen naslednji javni razpis LAS 
Istre za projekte?

Odgovor: Točne najave o tem kdaj bo LAS Istre lahko objavil 
naslednji javni razpis za projekte v tem trenutku ni možno dati. 
Objava javnega razpisa LAS Istre za projekte je namreč 
pogojena s pravnimi podlagami, ki so še v teku. Predvidevamo, 
da bomo razpis lahko objavili v letu 2015. Informacija o razpisu 
bo javno objavljena.

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.

Če želite, da vas o objavi javnega razpisa za projekte obvestimo 
preko e-pošte, nam to sporočite: 

heidi.olenik@rrc-kp.si

heidi.olenik@rrc-kp.si

PODJETNIŠKE IZMENJAVE  ERASMUS

Projekt COLUMBUS 6 (priložnost za izmenjavo podjetniških 
izkušenj mladih podjetnikov in že uveljavljenih podjetnikov v 
državah članicah EU) 

·odločili ste se ustanoviti svoje podjetje ali

·pa ste ravno začeli izvajati poslovne dejavnosti,

·vendar se sprašujete….ali bo šlo?

Kot mladi podjetnik se lahko udeležite programa, če:

üste bodoči podjetnik, odločeni, da ustanovite svoje 
podjetje ALI podjetnik, ki je ustanovil svoje podjetje v 
zadnjih 3 letih. Starostne omejitve ni!

üimate stalno prebivališče v eni od držav EU.
üže imate konkreten projekt ali poslovno idejo, ki je 

predstavljena v poslovnem načrtu.
üste pripravljeni nositi tisti del stroškov bivanja v tujini, 

ki bodo presegli 

Potem je Erasmus za mlade podjetnike prava rešitev za vas!

vrednost finančne podpore EU.

V samo 5 korakih do izmenjave:

üpripravite življenjepis in poslovni načrt.
üprijavite se na .
üizberite kontaktno točko (Regionalni razvojni 

center Koper).
üstopite v stik s podjetnikom gostiteljem iz tujine in 

se dogovorite za projekt izmenjave (datumi, cilji in 
dejavnosti).

üpo odobritvi sodelovanja boste podpisali sporazum 
o financiranju z vašo lokalno kontaktno točko.

V programu lahko sodelujejo tudi lastniki slovenskih malih in 
srednje velikih podjetij ali pa osebe, in sicer kot 

V tem primeru lahko gostite mladega podjetnika iz 
drugih držav EU in to brez dodatnih stroškov! 

www.erasmus-entrepreneurs.eu

SEDAJ STE PRIPRAVLJENI ZA SVOJO IZMENJAVO V TUJINI!

podjetniki 
gostitelji! 

Za več informacije se obrnite na:
Regionalni razvojni center Koper, Ulica 
15. Maja 19
tel: +386 5 66 37 586 
e-pošta: 
spletna stran: 

tina.primozic@rrc-kp.si
www.rrc-kp.si

Program ponuja izkušenim podjetnikom oz. podjetnikom 
gostiteljem, da delijo svoja znanja ter izkoristijo veščine in 
ideje, ki jih s seboj prinašajo mladi oz. novi podjetniki. 
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D A N  O D P RT I H  V R AT S L O V E N S K E G A 
GOSPODARSTVA ZA MLADINO IN STARŠE

Gospodarska zbornica Slovenije je pobudnik akcije "Dan odprtih vrat 
slovenskega gospodarstva za mladino in starše", ki je nastala na podlagi 
informacij podjetij, članic GZS, o težavah, s katerimi se kljub visoki 
brezposelnosti srečujejo pri kadrovanju. Pobudi sta se kot partnerja 
pridružila tudi Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ)  in Zavod RS za 
šolstvo (ZRSŠ).

Zakaj Dan odprtih vrat?
Poklicno odločanje mladine na prehodu iz osnovne šole v 
srednješolsko izobraževanje je težka  naloga za otroke in njihove 
starše. V Sloveniji v primarnem izobraževanju otroci niso deležni 
zadostne poklicne vzgoje in karierne orientacije, zato slabo poznajo 
poklice, še posebej tiste, ki so njihovim očem bolj skriti. Že 
tradicionalno je odločanje za poklicno izobraževanje oz. naravoslovno 
tehnične poklice nizko. Zbiranje ustreznih informacij je zato izjemnega 
pomena. Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in 
starše je ena od aktivnosti, s katero želimo mladim in njihovim staršem 
pomagati pri prvem koraku na njihovi poti k izbiri poklica - zbiranju 
informacij. 

Zakaj vključujemo tudi starše?
Starši  igrajo pomembno vlogo pri poklicnem odločanju svojih otrok, 
pogosto pa nimajo dovolj informacij o poklicih, pogojih dela, trgu dela 
ali pa imajo nepravilne predstave o t.i. tehniških poklicih.

Zakaj odpremo vrata v popoldanskem času? 
Predvsem zato, da bodo lahko starši učence spremljali.

Zakaj vsa podjetja na isti dan?
Organizirati želimo odmevno akcijo, ki bo tudi v javnosti "slišana", kar 
bo še dodatno vplivalo na boljše informiranje celotne populacije 
učencev in staršev. "Dan odprtih vrat za mladino in starše" bo v četrtek, 
27. novembra 2014 od 16.00 ure dalje.

Glavni cilji Dneva odprtih vrat so:
�ponuditi učencem zaključnih razredov osnovnih šol in njihovim 
staršem več informacij o procesih, naravi in pogojih dela  v realnih 
delovnih okoljih, v regiji, kjer živijo;
�razbiti stereotipe o "manj" in "bolj" priljubljenih oz. spoštovanih 
poklicih;
�omogočiti mladim in njihovim staršem spoznavanje perspektivnih 
poklicev, ki jih naše gospodarstvo potrebuje.

Organizatorji bomo poskrbeli, da bo dogodek tudi promocijsko dobro 
podprt, kar bo še dodatno prispevalo k promociji podjetja, panoge, 
poklicev. Vabimo vas, da se nam pridružite! Prosimo vas, da vašo 
namero sporočite čim prej oz. najkasneje do  24.10.2014 na e 
naslov:  andreja.sever@gzs.si

Podjetja, ki se bodo pridružila akciji in 
bodo na ta dan odprla svoja vrata, bodo 
prejela seznam obiskovalcev (učencev in 
staršev) najkasneje do 20. novembra 
2014. Vsako podjetje se predstavi na 
način, ki ga samo izbere, lahko je samo 
ogled, vodena predstavitev, predavanje, 
predstavitev določenega poklica,…

VABILO MKGP  

"Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) že tretje 
leto zapored izvaja nacionalni projekt promocije lokalne hrane, s 
katero informira potrošnike o prednostih lokalno pridelane hrane. 
 
Anketa, ki jo je MKGP izvedlo po koncu lanskoletne kampanje je 
pokazala, da 68% potrošnikov vedno pogosteje nakupuje živila 
slovenskega porekla, 1/3 potrošnikov ob nakupu hrane izbere več kot 
polovico slovenskih izdelkov, 1/3 pa vsaj pri polovici nakupa izbere 
slovenske izdelke. Med etičnimi kupci kar v 27% kupujejo samo 
slovensko hrano. Vzroki za pogostejši nakup slovenske hrane so po 
mnenju potrošnikov kakovost izdelkov (31%), večje zaupanje v 
slovenske proizvajalce (26%), svežina izdelkov (24%) ter podpiranje
slovenskega gospodarstva (18%). 

Potrošniki se vedno bolj zavedajo, da s poseganjem po slovenski – 
lokalni hrani dobijo zagotovilo, da hrana ni prepotovala na stotine 
kilometrov, da je bila pridelana na slovenski zemlji, da z nakupom 
lokalne hrane pomagajo lokalnim, domačim pridelovalcem in 
predelavi, da s tem pomagajo pri ohranjanju delovnih mest. Ker vemo, 
da trgovci upoštevate mnenja potrošnikov, vas obveščamo, da MKGP 
začenja nov nacionalni projekt promocije lokalne hrane – promocijsko 
kampanjo, namenjeno potrošnikom, pod geslom »Kakovost nam je 
blizu«. Kampanja v obliki risank bo potekala na TV kanalih, pa tudi na 
outdoor medijih, tiskanih medijih, radijskih programih in na spletu. 
 
Promocijska kampanja »Kakovost nam je blizu« bo potekal v dveh 
delih: jesenski od 20. oktobra do 23. novembra 2014 in pomladanski 
od 16. marca do 19. aprila 2015. 

S kampanjo želimo povečati zaupanje v lokalno pridelano in predelano
hrano preko treh ključnih sporočil: 
-   Lokalno je bolj okusno, ker je pobrano v času dozorelosti, 
-   Slovenija ima enega najboljših sistemov nadzora hrane v Evropi 
-   Pestro in ohranjeno slovensko okolje omogoča naravi in ljudem
    prijazno pridelavo hrane.
 
 Vir: vabilo MKGP z dne 16.10.2014

PREPOVED UPORABE ALKOHOLA

Ali delodajalec lahko od delavca zahteva, da opravi alkotest?

Že ob sklenitvi delovnega razmerja, posebej pri delu s povečano 
nevarnostjo, lahko delodajalec v pogodbo o zaposlitvi vnese klavzulo, 
da ima delavec dolžnost prihajati na delo in opravljati delo z 0,00 g 
alkohola na kg krvi ter se vzdržati uživanja alkohola, narkotikov 
in zdravil, ki ga onesposobijo za delo med delovnim časom. Po 
Zakonu o delovnih razmerjih-1 (ZDR-1) in Zakonu o varnosti in 
zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec zavezan zagotavljati varnost 
in zdravje pri delu delavcev, zato ima lahko tovrstne določbe in 
preventivne ukrepe tudi v svojih splošnih aktih. Ker gre za naloge 
varnosti in zdravja pri delu, jih delodajalec po ZVZD-1 lahko 
zagotavlja tudi tako, da za njihovo opravljanje pooblasti strokovnega 
delavca (28. in 29. člen ZVZD-1). V primeru, da delodajalec za 
opravljanje preizkusov alkoholiziranosti z alkotestom pooblasti 
strokovnega delavca, ki mora biti ustrezno usposobljen, pa opravljanje 
nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu lahko zaupa tudi 
zunanjim sodelavcem ali strokovnim službam, ki imajo dovoljenje za 
takšno delo.

Delavec s tem, ko privoli v alkotest (ugotavljanje prisotnosti alkohola 
v izdihanem zraku), privoli v smislu 14. točke 6. člena Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1-UPB1) tudi v 
obdelavo njegovih osebnih podatkov. Bistveno je, da je privolitev v 
alkotest določno oblikovana, da je v njej navedeno, za katere primere 
delavec soglaša, in zakaj bo delodajalec te podatke potreboval 
(praviloma bo to za vodenje disciplinskih postopkov, postopkov 
odpovedi delovnega razmerja in sodnih postopkov). Poudariti je 
potrebno, da lahko delavec takšno soglasje oziroma privolitev 
kadarkoli prekliče in da delodajalec delavca v podpis takšnega soglasja 
oziroma privolitve ne sme in ne more prisiliti, prav tako pa odklonitev 
podpisa takega soglasja ne sme imeti za posledico odpovedi delovnega 
razmerja delavcu ali drugih delovnopravnih sankcij. V takih primerih 
bo moral delodajalec alkoholiziranost delavca dokazovati z drugimi 
dokaznimi sredstvi.

Vir: Varnost in zdravje na delovnem mestu
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PRIPRAVE ZA POSLOVANJE Z E_RAČUNI

Določbe Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 
uporabnike (ZOPSPU) ta hip najbolj pestijo proračunske uporabnike, 
ki morajo svoje računovodske sisteme pripraviti na izdajo e-računov 
do 1. januarja 2015. Posledično pa to pomeni, da se morajo na prejem, 
evidentiranje in hrambo e-računov pripraviti tudi druge pravne osebe, 
ki s proračunskimi uporabniki poslujejo.

Z novelo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 
uporabnike (ZOPSPU-A), je bilo spremenjenih vrsto določb glede 
poslovanja proračunskih uporabnikov, spremenjena 25. in 26. člen 
ZOPSPU, pa prinašata obvezno uporabo e-računov.

Tako bodo z novim letom morali proračunski uporabniki:
· prejemati le e-račune od vseh poslovnih subjektov s katerim 

sodelujejo, ne glede za kakšno vrsto poslovnega subjekta gre 
(fizična oseba, s.p., d.o.o., društvo, javni sektor, ipd.) in ne 
glede za kakšno vrsto ali znesek posla;

· prejemati in izdajati e-račune drugim proračunskim 
uporabnikom;

· izdati račune drugim poslovnim subjektom, ki niso 
proračunski uporabniki, kot do sedaj - torej tudi v papirnati 
in drugih običajnih poteh.

Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje 
storitev proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga 
upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila določa način 
izvajanja nalog UJP, kot temeljnega organa izvajanja in nadzora 
poslovanja z e-računi, v zvezi z delovanjem informacijsko 
komunikacijske infrastrukture, ki omogoča, da se s plačilnimi in 
kreditnimi karticami ali prek sistema spletnega bančništva 
brezgotovinsko plačujejo elektronske storitve, blago in izdelki, ki jih 
proračunski uporabniki zagotavljajo svojim strankam prek spletnih 
portalov.

Vir: Moj spletni priročnik 40/14

INTERNACIONALIZACIJA

Internacionalizacija poslovanja preko spleta je ena najbolj dostopnih 
možnosti za mednarodno poslovanje. Zelo primerna je za poslovanje 
v/z EU, ki ima odprte meje, zanimivi pa so tudi ostali trgi. Pri tem se je 
potrebno zavedati, da je svetovni splet sicer univerzalen, toda potrebno 
je vedeti, da obstajajo razlike v poslovanju med posameznimi 
državami.

Še pred samim vstopom
Pred vstopom na tuji trg preko spleta potrebno najprej preveriti :

·kateri so trgi na katerih želi ponudnik nastopiti,
·kdo naj bi bili kupci ponujenega blaga oziroma storitev, 

njihove navade, običaji, itd,
·morebitno konkurenco,
·kulturne in zakonodajne posebnosti, kot so npr. pravne in 

carinske ovire, dostava blaga-dostop do dobaviteljev…

Poskrbite za spletno trgovino
Seveda je pri tem pomembna kakovostna vsebina spletne trgovine z 
vsemi zakonsko obveznimi objavami in lastnostmi, ki jih zakonodaja 
terja od ponudnika ali bolje rečeno trgovca.
Za spletno trgovino pa je nadalje pomembna celovita ponudba blaga in 
storitev, ki vključuje ponudbo, naročilo, plačilo, način dostave in 
morebitne poprodajne aktivnosti Pri naštetem je ključno upoštevati 
naslednje:

·da se predstavi storitve in izdelke v jeziku stranke, v njihovih 
merah in valuti,

·plačilne metode, ki so jih kupci vajeni, npr. vgradnja 
Paypala, ki je najbolj priljubljen plačilni sistem, ki za 
identifikacijo uporabnika uporablja elektronski poštni 
naslov in ga uporabljamo za prenos srednjih in malih 
zneskov po spletu.

·da so finančni podatki pošiljatelja, številka kreditne kartice 
oziroma številka računa so prejemniku skriti, kar preprečuje  
morebitno zlorabo podatkov,

·da se omogoči kontakt z ponudnikom v jeziku stranke, na 
spletno stran se doda lokalne telefonska številka (Skype).

Spletna trgovina mora predvsem poskrbeti za naslednje tri ključne 
lastnosti oziroma informacije:

·da so potencialni kupci seznanjeni z varnostjo osebnih 
podatkov,

·s transparentnostjo plačevanja,
·s svojimi pravicami preden opravijo nakup.

Vir: Moj spletni priročnik 40/14

V skladu s 3. členom Pravilnika je naloga 
UJP, da na svoji spletni strani objavi 
seznam:

· ponudnikov e-storitev vključenih v 
sistem spletnih plačil,

· e-storitev proračunskih 
uporabnikov, ki so vključeni v 
sistem spletnih plačil,

· plačilnih servisov, vključenih v 
sistem spletnih plačil.

ENERGY GLOBE AWARD

ENERGY GLOBE AWARD je danes najbolj prestižna energetsko 
– okoljska nagrada v okviru Združenih narodov in Programa za 
okolje, ki poteka na svetovni ravni v več kot 160 državah.Cilj 
projekta ENERGY GLOBE AWARD je ustvariti zavedanje o 
potrebnih rešitvah za naše okoljske probleme in pokazati, da lahko 
vsak od nas prispeva svoj del.

S projekti za trajnostni razvoj lahko sodelujejo različne inštitucije, 
občine, podjetja, nevladne organizacije, fakultete, osnovne, srednje 
šole in vrtci.

S projekti se lahko prijavite v različne kategorije:

1. Zemlja (Earth), za področja kmetijstva, energetske rastline, 
gradbeništva ( materiali, stavbe, izolacija), sončne 
aplikacije…

2. Ogenj (Fire), za področja oskrba z energijo in učinkovita 
raba energije na vseh področjih uporabe;

3. Voda (Water) Pitna voda, različne rabe / obdelavo in 
predelavo vode in odpadnih voda za ohranjanje vodnih 
zalog;

4. Zrak (Air), nadzor onesnaževanja zraka, notranja in zunanja 
kakovost zraka, varstvo podnebja zmanjšanje emisij CO2.

5. Mladi (Youth), katerikoli projekt za trajnostni razvoj.

Prijavite se lahko s inovativnim projektom, ki ste ga zaključili v bližnji 
preteklosti oz. letos in sicer do 8 oktobra 2014, zato čim prej navežite 
stik z ambasadorko Nado Pavšer: .

Vir: Moj spletni priročnik 39/2014

nada.pavser@guest.arnes.si

 S sodelovanjem v Energy Globe za to 
prestižno okoljsko nagrado, lahko tudi 
Slovenija prispeva v svoje projekte, ideje in 
zamisli in s tem ubogati izmenjavo idej na 
svetovnem vrhu, prejme tudi najvišje 
priznanje. Za prestižno okoljsko nagrado 
Energy Globe Award se lahko prijavite do 8. 
oktobra 2014.
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KOMPENZACIJA ZNESKOV PRI VRAČANJU 
POSOJILA 

Zanima me, ali se kompenzacija lahko tudi po 1. 1. 2014 izvaja brez 
poročanja DURSU kot izplačilo potnih stroškov, če do izplačila 
dejansko ne pride.

Vračilo posojila se lahko knjiži kot kompenzacija (ne v smislu 
določil Obligacijskega zakonika) z obveznostjo podjetja do 
zaposlenega delavca in tudi prokurista iz naslova kilometrine po 
potnih nalogih (vendar je treba pri prokuristu upoštevati njegov status, 
saj je, v kolikor gre za drugo pogodbeno razmerje po Zakonu o 
dohodnini, treba navedene stroške vključiti v davčno osnovo, za 
kompenzacijo pa se lahko upoštevajo zgolj neto obveznosti), v kolikor 
je način vračila posojila določen v posojilni pogodbi, in sicer v 
posebnem členu, iz katerega je razvidno, da se terjatev iz naslova 
posojila do zaposlenega mesečno zmanjšuje za znesek izkazane 
obveznosti iz naslova potnih nalogov in opravljenih službenih poti. 
Navedeni pobot terjatve in obveznosti se opravi enkrat mesečno, na 
primer do 10. dne tekočega meseca za pretekli mesec.

Interno temeljnico podpiše tudi zaposleni, s čimer potrjuje, da je 
seznanjen z mesečnim pobotom njegove terjatve do podjetja iz 
naslova opravljenih službenih poti z obveznostjo do podjetja iz naslova 
prejetega posojila. Posebej bodite pozorni na obresti, da jih boste 
obračunali po priznani obrestni meri in da jih boste v primeru 
kompenzacije vključili v pogodbeno določilo posojilne pogodbe.
Glede pobotov – kompenzacij ter izvajanja teh preko TRR so mnenja 
deljena. V 8. členu Zakona o plačilnem prometu je določeno, da smejo 
pravne osebe prejemati/nakazovati denarna sredstva le preko TRR, 
medsebojni pobot pa je treba tudi evidentirati preko vašega računa pri 
banki. Namreč, tudi pobot je prejem denarnih sredstev na eni strani in 
nakazilo denarnih sredstev na drugi strani. Ker kazenske določbe niso 
določene, večina davčnih zavezancev tega ne počne. V kolikor se 
kompenzacija izvede preko TRR, je poročanje DURS-u obvezno na 
obrazcu REK-1 in bi praviloma moralo tako biti. V kolikor plačila 
stroškov niso vidna zaradi izvedene kompenzacije mimo 
transakcijskega računa, načeloma poročanje ni obvezno, ker je to 
vezano na dejansko izplačilo, vendar pa se glede na poslovni dogodek 
zmanjša obveznost, ki bi bila izplačana, v kolikor delavec ne bi imel 
izkazanih tudi terjatev do družbe. Menim, da bi se morala 
kompenzacija izkazati preko TRR in bi se o izplačilu tudi v primeru 
kompenzacije moralo poročati davčni upravi.

Vir: Računovodski in davčni nasvet/dashofer.si

USTANOVITEV ZAVODA

Zavod je organizacija, ki se ustanovi za opravljanje dejavnosti vzgoje 
in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega 
varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega 
zavarovanja ali drugih dejavnosti. Pri tem je bistveno, da cilj 
opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Ustanovijo ga lahko 
tako fizične osebe kot tudi podjetja.

Kaj je torej zavod in v čem se ta razlikuje od drugih organizacij?
Zavod je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki je ustanovljena 
za opravljanje neprofitne dejavnosti. Ta lastnost zavod razlikuje od 
večine drugih organizacijskih oblik, ki so ustanovljene z namenom 
opravljanja pridobitne, gospodarske dejavnosti.

Kako so določene pravice in obveznosti?
Vse pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev se določijo v 
Aktu o ustanovitvi. Zavod lahko ustanovi več ustanoviteljev, le-ti pa so 
odgovorni za njegove obveznosti, če v Aktu ni drugače določeno. 
Registrirajo jih le notarji, ki pripravijo Akt o ustanovitviin vse potrebne 
listine. Notar nato sestavi predlog za vpis v sodni register. Z vpisom v 
sodni register je zavod registriran, Ajpes pa nato le-temu določi glavno 
dejavnost in matično številko.

Sredstva
Zavod pridobiva sredstva za delo iz vloženih sredstev ustanovitelja, s 
plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov 
na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in Aktom o ustanovitvi. 
Presežek prihodkov nad odhodki sme uporabiti le za opravljanje in 
razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. 
Odgovoren je za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko 
razpolaga. Ustanovitelj je odgovoren za vse obveznosti zavoda, če ni z 
zakonom ali aktom o ustanovitvi določeno kakorkoli drugače.

Vir: Moj spletni priročnik 40/14

pristojno sodišče presodi, ali vložena sredstva zadoščajo za 
ustanovitev in opravljanje dejavnosti zavoda.

Osnovni kapital
Minimalni osnovni kapital pri 
zavodu ni predpisan. Ustanovitev 
zavoda je možna, če so zagotovljena 
sredstva za samo ustanovitev in 
začetek dela zavoda in če so 
izpolnjeni drugi zakonsko določeni 
pogoji.Ob vpisu v register 

IZBRIS NEDOKONČANIH VLOG

Dnevno se bodo iz portala e-VEM izbrisale vloge, ki bodo na dan 
izbrisa v statusu V delu in bodo starejše od 15 (za d.o.o.) oz. 30 (za 
s.p.) dni. To so vloge, ki so bile pred več kot 15. oz. 30. dnevi odprte 
vendar niso bile zaključene (elektronsko podpisane in poslane v e-
VEM oziroma na registrski organ). Ne glede na navedeno prosimo 
državljane oz. uporabnike od doma, da vloge, ki jih ne nameravate 
dokončati in poslati v e-VEM sproti sami izbrišete iz e-VEM sistema. 
To storite tako, da po Prenehanju dela z vlogo, vlogo izbrišete z izbiro
možnosti Izbrišite vlogo.

Pred samodejnim izbrisom vloge boste 5 dni pred izbrisom
obveščeni na vaš elektronski naslov. Vloge za zgoraj navedene 
postopke, ki bodo na dan 16.10.2014 starejše od 15 oz. 30 dni, pa bodo 
16.10.2014 zbrisane brez predhodnega obvestila na elektronski naslov.

Vir: www.fu.gov.si

Izbris vlog po poteku15 dni se bo izvajal 
pri postopku:
- Predlog za vpis enostavne enoosebne 
d.o.o.

Izbris vlog po poteku 30 dni se bo izvajal 
pri postopkih:
- Prijava za vpis samostojnega podjetnika
- Sprememba samostojnega podjetnika
- Izbris samostojnega podjetnika iz registra 
PRS

NOV PRAVILNIK V URADNEM LISTU 

V Uradnem listu RS, št. 75/2014 je bil objavljen Pravilnik o 
standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek 
enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije 
za javna plačila (v nadaljevanju: UJP):

 

Spremembe so začele veljati 22. 10. 2014. 

Vir: www.tzslo.si

http://www.uradni-list.si/1/content?id=119184#!/Pravilnik-o-
spremembah-in-dopolnitvah-Pravilnika-o-standardih-in-pogojih-
izmenjave-elektronskih-racunov-prek-enotne-vstopne-in-izstopne-
tocke-pri-Upravi-Republike-Slovenije-za-javna-placila
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PRAVNA PISARNA

PROSTOVOLJNO DELO  

Ali si lahko s.p. obračuna potne stroške?

S.p. občasno opravlja prostovoljno delo za neko pravno osebo, ki se 
ukvarja s prostovoljstvom. Za to delo ne dobi nikakršnega nadomestila 
oziroma nagrade. Ali si lahko obračuna potne stroške? Kako se 
pravzaprav takšno delo pri s.p. tretira in knjiži? Gre za nekoliko 
neobičajno situacijo, ko s.p. dela prostovoljno za drugo pravno osebo. 
V tem primeru s strani te pravne osebe fizični osebi pripadajo povračila 
potnih stroškov. Kot samostojni podjetnik jih bo težko opravičil, ker to 
ni opravljanje njegove dejavnosti. V resnici oseba ne opravlja 
prostovoljnega dela kot s.p., ampak kot fizična oseba. Menim, da to ni 
mogoče.

Vir: /dashofer.siRačunovodski in davčni nasvet

UPOKOJENI SOLASTNIK DRUŽINSKEGA 
PODJETJA  

Pravkar upokojeni gospod je solastnik družinskega podjetja (d.o.o.), ki 
se ukvarja z gradbeništvom, prokurist pa je njegova žena. Zanima ga, 
ali je zanj ugodneje, če na trgu nastopa kot fizična oseba ali pa lahko 
tudi on postane prokurist v družinskem podjetju.

Upokojenec ne more istočasno, ko prejema pokojnino, prejemati 
plače oz. biti zaposlen ali imeti s.p. ali opravljati poslovodne 
funkcije v gospodarski družbi. Oseba, ki po upokojitvi ponovno 
sklene delovno razmerje oz. začne opravljati dejavnost in za to 
pridobiva plačo oziroma plačilo za delo, se v smislu pokojninske 
zakonodaje šteje kot oseba, sposobna za delo, in za čas, ko je 
upokojenec vključen v obvezno zavarovanje, mu pravica do pokojnine 
miruje. Torej, možnost zastopanja v družbi v povezavi z upokojitvijo je 
odvisna od tega, ali je oseba vključena v obvezno zavarovanje po 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Upokojenec je 
lahko lastnik družbe in prokurist, če je druga oseba v družbi 
imenovana za direktorja in je zaposlena. Lastništvo in prokura v 
gospodarski družbi ne vplivata na višino pokojnine, vendar samo v 
primeru, da v družbi upokojenec ne opravlja dela, ki bi imela elemente 
delovnega razmerja in bi se zaradi tega štela kot delovno razmerje. Ko 
nastane delovno razmerje in pride do sklenitve pogodbe o zaposlitvi 
med uživalcem pokojnine in delodajalcem za polni ali polovični 
delovni čas, upokojenec izgubi pravico do celotne ali polovice 
pokojnine (reaktiviranje).

Če pri delu upokojenca, niso podani elementi delovnega razmerja, kar 
nadzoruje Inšpektorat RS za delo, lahko upokojenci po upokojitvi 
neomejeno sklepajo civilne pogodbe po Obligacijskem zakoniku, na 
primer podjemno pogodbo ali pogodbe po avtorskem pravu v primerih, 
ko gre za avtorsko delo, saj Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju upokojencu ne omejuje, da poleg pokojnine pridobiva 
dohodke na podlagi sklenjenih pogodb civilnega prava oziroma 
avtorskih pogodb. Opravljanje pogodbenega dela upokojenca je 
možno le v primeru občasnih oziroma začasnih del, pri katerih gre 
za dela, ki niso določena kot sestavni del organizacije poslovanja 
delodajalca in niso predvidena v okviru sistemizacije delovnih 
mest. To so dela, ki trajajo le določen krajši čas ali pa so potrebna le od 
časa do časa.

Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela lahko vsebuje tudi 
nekatere elemente delovnega razmerja, kar pomeni, da je delavec – 
upokojenec, ki taka dela opravlja, podrejen delodajalcu, kar ni primer 
pri opravljanju del na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe, kjer 
podjemnik ali avtor nista podrejena naročniku, ampak samostojno 
izpolnita naročilo.

Pri sklenitvi pogodbe za začasna ali občasna dela bo treba upoštevati 
zakonske omejitve, in sicer glede najnižje urne postavke (4,20 EUR 
bruto), dovoljenega števila ur opravljenega začasnega ali občasnega 
dela (največ 60 ur v koledarskem mesecu) ter maksimalne višine 
letnega dohodka upokojenca (6.300 EUR bruto) in glede zaveze 
delodajalca k upoštevanju določb delovno pravne zakonodaje, ki 
prepovedujejo diskriminacijo, spolno in drugo nadlegovanje ter 
trpinčenje na delovnem mestu, zahtevajo enako obravnavo glede na 
spol, urejajo delovni čas, odmore, počitke in odškodninsko 
odgovornost, prav tako pa bo moral spoštovati pravila o varnosti in 
zdravju pri delu.

Najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu bo moral upravičencu 
izplačati dohodek, od katerega bo treba obračunati in plačati še dajatev 
v višini 25 %, prav tako pa bo moral delodajalec za upravičenca 
plačevati tudi prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni. Pravne in fizične osebe, pri katerih ti upokojenci 
delajo, plačujejo pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki je 
v letu 2013 znašal 4,55 EUR mesečno.

Vir: /dashofer.siwww.kado.si

ŠTUDENT, DIJAK IN REGISTRACIJA S.P.

Nekateri pogumneži dobijo podjetniški zagon že v študentskih ali celo 
dijaških letih. Le-ti se morajo kljub vsej mladostni energiji in 
inovativnim idejam poleg poslovnega sveta spopasti in predvsem 
spoznati še s posebej urejeno zakonodajo na tem področju. Ta je 
določena z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ali 
ZPIZ-2, ki je v veljavi od 1.1.2013).

V kolikor študent ali dijak registrira s.p., mora plačevati za socialno 
zavarovanje polne prispevke v znesku 299,35 EUR. Poleg tega mora 
voditi tudi računovodstvo, strošek znaša približno od 40,00 EUR do 
100,00 EUR (odvisno od tega ali ima  ali 

) in strošek vodenja transakcijskega računa na banki.

Ko študent ali dijak odpre svoj s.p., izgubi določene ugodnosti, ki 
izhajajo iz statusa študenta:

· Ne more koristiti bonov za prehrano
· Starši ga ne uveljavljajo več kot vzdržavanaga družinskega 

člana v dohodninski napovedi
· Ne more bivati v študentskem domu
· Ne more več opravljati dela prek študentske napotnice
· V kolikor ima študent štipendijo, mora biti pozoren na 

dejstvo, ali ima v pogodbi o štipendiranju klavzulo, da ne 
sme opravljati podjetniške dejavnosti

Vir: Moj spletni priročnik 40/14

enostavno dvostavno 
knjigovodstvo

ZASTOPANJE V CARINSKIH ZADEVAH

Dovoljenje
Za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah morajo pravne 
osebe in samostojni podjetniki pridobiti dovoljenje Generalnega 
carinskega urada, ki ni prenosljivo. Vlagatelj mora imeti sedež na 
ozemlju Republike Slovenije in mora biti registriran za opravljanje 
dejavnosti zastopanja v carinskih zadevah (šifra dejavnosti je I763.400 
– dejavnosti drugih prometnih agencij). 

Vir: www.carina.gov.si

Licenca
Za opravljanje poslov zastopanja v 
carinskih zadevah morajo fizične 
osebe pridobiti licenco Generalnega 
carinskega urada. Vlagatelj mora 
imeti najmanj srednjo strokovno 
izobrazbo, opraviti pa mora tudi 

.strokovni izpit
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DVIGUJE SE PRAG ZA PAVŠAL

Čeprav se 1. januarja prag za pavšalno obdavčitev dviguje, pa 
prag za vstop v sistem DDV ostaja nespremenjen in tako naj bi tudi 
ostalo. Prag za pavšalno obdavčitev, tako za podjetja kot tudi 
samostojne podjetnike, se bo dvignil s 50 tisoč na 100 tisoč evrov 
prihodkov, prag za DDV pa ostaja na 50 tisoč evrih prihodkov. Z 
dvigom meje za vstop med normirance pa se dviguje tudi višina 
normiranih odhodkov, in sicer s 70 na 80 odstotkov. A prihajajo tudi 
nekatere omejitve. Podjetje mora za to, da zanj tudi velja višji prag za 
pavšalno obdavčitev, imeti vsaj eno osebo zavarovano za poln delovni 
čas, in to za najmanj nepretrganih pet mesecev.

Samostojni podjetnik že sam šteje kot zaposleni
Pri samostojnih podjetnikih pa je nekoliko drugače. Samostojni 
podjetnik je že sam zavarovan za poln delovni čas. Torej, če imate espe, 
ne potrebujete še enega zaposlenega, da za vas tudi velja zvišan prag za 
pavšalno obdavčitev.

Za popoldance zvišani prag ne velja
Če imate espe za poln delovni čas, za vas torej velja višji prag za pavšal. 
Če pa imate le popoldanski espe, za vas ta višji prag ne velja. Če prek 
espeja delate samo štiri ure na dan, je vaša meja za pavšal še vedno 50 
tisoč evrov. A tudi tu so izjeme. Če imate v popoldanskem espeju enega 
zaposlenega za poln delovni čas za vsaj nepretrganih pet mesecev, 
potem zvišani prag velja tudi za vas.

Največ koristi za storitvene dejavnosti
Podjetja morajo dobro premisliti, ali se jim vstop med normirance 
splača. Pavšalna obdavčitev se najbolj splača tistim z nižjimi vhodnimi 
stroški, recimo podjetjem v storitvenih dejavnostih. S tem, ko prag za 
vstop v sistem DDV ostaja nespremenjen, se izgublja glavna prednost 
pavšalne obdavčitve, in sicer preprostost. Zavezanci za DDV morajo 
voditi evidence, prejete in izdane račune... Za to potrebujete lastno 
znanje ali pa računovodjo. In z dodatno birokracijo se izgubi 
poenostavitev.

Letos nekaj manj kot 20 tisoč normirancev
Po podatkih finančne uprave je bilo v začetku oktobra 19.519 fizičnih 
oseb, ki opravljajo dejavnost in ki so uveljavljale normirane odhodke. 
Takih pravnih oseb pa je bilo 356. Leta 2013 je bilo pavšalistov vsaj 
med podjetniki precej manj. Lani je bilo manj kot 15 tisoč fizičnih oseb, 
ki opravljajo dejavnost, in 239 pravnih oseb, ki so uveljavljale 
normirane odhodke.

Vir: Moj spletni priročnik 40/2014

Meja za vstop v DDV ostaja 
nespremenjena
Meja za vstop v sistem DDV ostaja na zdajšnjih 
50 tisoč evrih. Na ministrstvu za finance dviga 
praga za vstop v sistem DDV za zdaj ne 
načrtujejo.

IZSTOP Z SISTEMA DDV

Podjetje ne želi biti več identificirano za namene DDV, saj opravlja 
samo promet storitev z EU. Davčnega zavezanca zanima ali sme 
izstopiti iz sistema DDV in kako označiti izstop v vlogi za izbris.

Mnenje
Davčni zavezanec, ki opravlja samo storitve, obdavčljive zunaj EU pri 
prejemniku storitve, ne dosega praga obdavčljivega prometa 50.000 
evrov, zato kot razlog za izstop iz sistema DDV označi križec pri 
›promet pod 50.000 evrov‹. Iz sistema DDV kot redni davčni 
zavezanec lahko izstopi, vendar mora ta davčni zavezanec pridobiti 
posebno ID-številko za namene DDV, če opravlja storitve za davčne 
zavezance iz EU, obdavčene pri prejemniku storitve (točka e 1. 
odstavka 79. člena ZDDV-1). Davčni zavezanec, ki izstopi iz sistema 
DDV, ker njegov promet ne presega praga obdavčljivega prometa 
50.000 evrov po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1, nima pravice do 
odbitka vstopnega DDV.

V omenjenem primeru bi torej davčni zavezanec lahko izstopil iz 
sistema DDV kot redni davčni zavezanec in potem oddal vlogo za 
posebnega davčnega zavezanca, ki bi to posebno identifikacijsko 
številko dobil za namene poslovanja s temi tujimi davčnimi zavezanci, 
ne pa za domač promet. 

Vir: Moj spletni priročnik 39/2014

O opravljanju storitev tujim davčnim zavezancem, ki so obdavčene pri 
prejemniku storitve, se poroča v obračunu DDV in rekapitulacijskem 
poročilu, če so obdavčene z DDV v državi prejemnika storitve (torej da 
niso oproščene v državi prejemnika storitve).

PLAČEVANJE DAVKA - ODDAJANJE 
NEPREMIČNINE V NAJEM  

Kakšne so davčne posledice, če je pravna oseba iz ZDA?

V primeru, ko tuja pravna oseba oddaja nepremičnino, ki se nahaja na 
ozemlju Republike Slovenije, v najem, je treba upoštevati tako določbe 
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2) 
v delu, ki obravnava obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji, kot tudi 
določbe Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčenju med Slovenijo 
in Združenimi državami Amerike (v nadaljevanju mednarodna 
pogodba). Obseg davčne obveznosti opredeljuje 4. člen ZDDPO-2, ki v 
drugem odstavku določa, da je nerezident zavezan za davek od 
dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji. Skladno z določbo prvega 
odstavka 8. člena ZDDPO-2 ima dohodek vir v Sloveniji, c?e je po 
katerikoli določbi drugega do štirinajstega odstavka tega člena mogoče 
določiti vir dohodka v Sloveniji. Četrti odstavek navedenega člena tako 
med drugim določa, da imajo dohodki od nepremičnin in pravic na 
nepremičninah vir v Sloveniji, če gre za nepremičnine, ki se nahajajo v 
Sloveniji. Ob upoštevanju navedenih določb je torej ameriška pravna 
oseba v skladu s slovensko zakonodajo dolžna od dohodka, ki ga 
doseže z oddajanjem nepremičnine, ki se nahaja na ozemlju Slovenije, 
v najem plačati davek od dohodkov v Sloveniji.

Ne glede na navedeno je v obravnavanem primeru treba preveriti tudi 
določbe mednarodne pogodbe, sklenjene med Slovenijo in Združenimi 
državami Amerike, ki v primeru, ko pride do dvojne obdavčitve 
dohodka, dodeljuje pravico do obdavčitve eni izmed držav 
pogodbenic. Dohodek iz nepremičnin je opredeljen v 6. členu 
predmetne pogodbe. Ta v prvem odstavku določa, da se dohodek 
rezidenta države pogodbenice (v tem primeru ameriške pravne osebe), 
ki izhaja iz nepremičnin, ki so v drugi državi pogodbenici (v Sloveniji), 
vključno z dohodkom iz kmetijstva ali gozdarstva, lahko obdavči v tej 
drugi državi (v Sloveniji). Tretji člen dalje določa, da se določbe prvega 
odstavka uporabljajo za dohodek, ki se ustvari z neposredno uporabo, 
oddajanjem v najem ali vsako drugo obliko uporabe nepremičnine, 
skladno s četrtim odstavkom pa se določbe prvega in tretjega odstavka 
uporabljajo tudi za dohodek iz nepremičnin podjetja in dohodek iz 
nepremičnin, ki se uporabljajo za opravljanje samostojnih osebnih 
storitev. V skladu s petim odstavkom tega člena si rezident države 
pogodbenice, ki je zavezanec za davek v drugi državi pogodbeniciod 
dohodka iz nepremičnin, ki so v drugi državi pogodbenici, lahko za 
vsako davčno leto izbere, da se davek od takega dohodka izračuna na 
neto osnovi, kot da bi bil ta dohodek poslovni dobiček, ki se pripiše 
stalni poslovni enoti v taki drugi državi. Vsaka taka izbira je zavezujoča 
za davčno leto izbire in vsa naslednja davčna leta, razen če pristojni 
organ države pogodbenice, v kateri je premoženje, soglaša z 
razveljavitvijo izbire.

V skladu z navedenim je torej v obravnavanem primeru ameriška 
pravna oseba v skladu s slovensko zakonodajo (po določbah ZDDPO-
2) in tudi določbah mednarodne pogodbe, od dohodkov, ki jih ustvari z 
oddajanjem nepremičnine, ki se nahaja v Sloveniji, zavezana za plačilo 
davka od dohodka v Sloveniji.

Vir: Računovodski in davčni nasvet
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DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2014

Poleg investicijskih olajšav in olajšav za donacije, ne pozabite tudi na 
davčne olajšave, ki jih lahko uveljavljate pri znižanju davčne osnove za 
leto 2014 v zvezi z zaposlitvami. Na podlagi 

 lahko pravne osebe (družbe, društva, zavodi, ki 
ne izračunavajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov) 
uveljavljajo olajšavo v zvezi z zaposlovanjem in sicer:

· za osebo mlajšo od 26 let, v višini 45% bruto plače (prvih 
24 mesecev) oz. največ v višini davčne osnove (pogoj: 
zadnjih 24 mesecev ta oseba ni bila zaposlena v tej družbi 
in je bila predhodno vsaj 6 mesecev prijavljena na Zavodu 
za zaposlovanje, da je sklenjena pogodba za nedoločen čas 
ter da se je z zaposlitvijo povečalo skupno število 
zaposlenih pri tej družbi)

· za osebo starejšo od 55 let (enaki pogoji kot pri prejšnji 
alinei)

· za osebo s statusom invalida, v višini 50% bruto plače oz. 
največ v višini davčne osnove

· za osebo, invalida, s 100% telesno okvaro ali gluho osebo, 
v višini 70% bruto plače oz. največ v višini davčne osnove

· za osebo, invalida, ki ga družba zaposluje in s tem preseže 
prepisano kvoto, v višini 70% bruto plače oz. največ v 
višini davčne osnove

· za vajence, dijake in študente, po učni pogodbi za 
izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, v 
višini plačila tej osebi oz. največ v višini 20% povprečne 
mesečne plače v RS za vsak mesec izvajanja programa 
(npr. za Avgust 2014: 1.516,93Ä * 20% = 303,39Ä)

· za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, t.i. II. 
pokojninski steber, vplačane premije v višini 24% 
obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje zaposlenih oz. največ do 2.819,09Ä oz. največ 
do višini davčne osnove.

Vse davčne olajšave za pravne osebe lahko najdete v ZDDPO od 
55. člena do 59. člena.

Vir: Moj spletni priročnik 42/2014

Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb

VARSTVO PRI DELU ZA SAMOZAPOSLENE

Kakšne so zakonske dolžnosti samozaposlenih glede varstva in zdravja 
pri delu? Morajo opraviti zdravniški pregled? Morajo izdelati oceno 
tveganja in izjavo o varnosti? Morajo opraviti izpit iz varstva pri delu?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 1. členu določa, da naj 
delodajalec zagotavlja varnost in zdravje pri delu v skladu z ZVZD-1, 
drugimi predpisi in smernicami. V nadaljevanju poda definicijo 
delodajalca, za katerega pravi, da je to oseba, ki zaposluje delavca ali pa 
na kakšni drugi pravni podlagi zagotavlja delo delavcu. 
Samozaposlena oseba torej ne spada pod definicijo delodajalca. V 
trenutku, ko samozaposleni postane delodajalec, zanj veljajo določbe 
ZVZD-1. Prav tako mora samozaposleni poskrbeti za pridobitev 
ustrezne dokumentacije (opravljen izpit iz varstva pri delu, izdelana 
izjava o varnosti z oceno tveganja), v primeru, da opravlja nevarna dela 
ali dela, ki predstavljajo povišano stopnjo tveganja za poškodbo pri 
delu ali poklicno bolezen. Tudi če samozaposleni ne sodi v kategorijo 
delodajalca in opravlja nenevarna dela, zanj vseeno veljajo nekatere 
dolžnosti glede zagotavljanja varstva in zdravja pri delu, ki so določene 
v 5. poglavju ZVZD-1.

1. Samozaposlena oseba mora oceniti tveganje.
V kolikor tveganja/nevarnosti za zdravje in varstvo pri delu ni, pisna 
izjava o varnosti z oceno tveganja ni potrebna. V tem primeru je 
potrebno v oceno tveganja zapisati le, da tveganj za poškodbo na delu 
in poklicno bolezen na delovnem mestu ni, se pod takšno izjavo 
podpisati in jo shraniti med ostale . interne akte v podjetju

2. Samozaposlena oseba mora pri svojem delu uporabljati sredstva 
za delo in osebno varovalno opremo, ki ustreza tveganjem pri delu ter 
predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam.

3. Samozaposlena oseba mora inšpekciji dela prijaviti nezgodo pri 
delu, zaradi katere je nezmožna za delo več kot tri delovne dni, 
ugotovljeno poklicno bolezen in nevarni pojav.

4. Samozaposlena oseba mora skladno z vrsto in naravo 
dejavnosti, s katero se ukvarja, sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva 
pred požarom v skladu s posebnimi predpisi. Če za konec še enkrat 
zgoščeno ponovimo - samozaposleni osebi ni potrebno opraviti 
zdravniškega pregleda, ni ji potrebno izdelati izjave o varnosti z oceno 
tveganja in ni se ji treba usposabljati na področju varnosti in zdravja pri 
delu. Slednje pa velja le za samozaposlene, ki opravljajo nenevarna 
dela oziroma dela, ki ne predstavljajo tveganja za poškodbo na delu 
oziroma poklicno bolezen ter ki ne zaposlujejo oziroma na drugi 
podlagi zagotavljajo dela drugim osebam.

Vir: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; UL RS, št. 
43/2011)

Če pa samozaposleni ugotovi, da obstajajo 
nevarnosti za nezgode, poklicne bolezni in 
bolezni, povezane z delom, pa mora izdelati 
pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja ter 
določiti ukrepe za zagotovitev varnosti in 
zdravja pri delu. Izdelavo slednje je 
priporočljivo prepustiti strokovnjakom.

OBVESTILO ZA ČLANE KMEČKIH 
GOSPODINJSTEV

Člani kmečkih gospodinjstev morajo do 31. oktobra 2014 priglasiti 
opravljanje osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na 
podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov.

Finančna uprava RS je 17. oktobra 2014 poslala obvestila 378 članom 
iz 172 kmečkih gospodinjstev, s katerimi jih obvešča, da je povprečni 
skupni dohodek njihovega kmečkega gospodinjstva za leti 2012 in 
2013 iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti presegel 
7.500 evrov. Kadar povprečni skupni dohodek dveh zaporednih 
predhodnih davčnih let članov posameznega kmečkega gospodinjstva 
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti presega 7.500, 
morajo po določbah zakona o davčnem postopku člani takega 
kmečkega gospodinjstva najpozneje do 31. oktobra tekočega leta 
določiti nosilca osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in 
pri davčnem organu priglasiti, da bodo 1. januarja naslednjega leta 
davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti ugotavljali na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov 
oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. 

, kjer so objavljeni tudi 
obrazci za priglasitev skupaj z navodili za izpolnjevanje. Kmečko 
gospodinjstvo . Sočasno s to 
priglasitvijo kmečko gospodinjstvo davčnemu organu sporoči tudi vse 
spremembe, ki so nastale po 30. juniju 2013 in ki vplivajo na 
spremembo naslova ali davčnega statusa njihovih članov.
 
Vir: www.fu.gov.si

 Več o tem je objavljeno na naši spletni strani

 priglasitev opravi na Prilogi 1
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S.P. IN DAVCNI DOLG

Samostojni podjetniki, ki ne morete plačati davčnega dolga, lahko 
s. p. zaprete, pravijo na finančni upravi (Furs). Kaj to pomeni? 
Zdajšnji dolg prevzamete kot posameznik. Dobro pa je to, da po zaprtju 
espeja vaš dolg ne narašča več. Če namreč espeja ne bi zaprli, bi morali 
plačevati prispevke oziroma bi vam dolg - če jih ne bi mogli plačevati - 
še naprej naraščal.

Zaprtje s. p.
Če želite s. p. zapreti, morate vsaj tri mesece pred prenehanjem 
dejavnosti primerno (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, 
poslovnih prostorih) objaviti, da boste s. p. zaprli in kdaj ga boste 
zaprli. V teh treh mesecih lahko izterjate odprte terjatve in poravnate še 
vse odprte obveznosti. Najmanj tri dni pred datumom zaprtja 
dejavnosti oddate prijavo za izbris prek eVEM ali na VEM-točki. Tretji 
dan po tem se podjetje zapre, četrti dan prejmete sklep o izbrisu iz 
poslovnega registra. V osmih dneh od izbrisa s. p. iz registra se odjavite 
iz obveznih zavarovanj, v 60 dneh od zaprtja podjetja pa morate na Furs 
oddati zaključne bilance. Na podlagi tega se izračuna dohodnina. Če 
imate na dan izbrisa še neporavnane obveznosti do Fursa, se te 
prenesejo na vas kot posameznika.

Odlog ali obročno plačilo
Kako pa se dolga lahko znebite kot s. p.? Najučinkoviteje bi bilo, da ga 
poplačate, a to pač vedno ni mogoče. Druga možnost je, da finančno 
upravo zaprosite za odlog ali obročno plačevanje za največ dve leti 
oziroma z največ 24 mesečnimi obroki. Odpis davka podjetnikom je 
sicer možen le za davek, ki se ne nanaša na opravljanje dejavnosti (na 
primer letni poračun dohodnine). 

Če želite plačilo odložiti, morate dokazati, da bi vam zaradi trajnejše 
nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov, na kar 
niste morali vplivati, nastala hujša gospodarska škoda, odlog pa bi jo 
preprečil. Če tega ne dokažete, lahko z zavarovalnim instrumentom 
(denimo hipoteka na nepremičnino) vseeno dosežete odlog ali obročno 
plačevanje. A le za največ 12 obrokov v največ letu dni. Za čas odloga 
oziroma obročnega plačila se obračunajo obresti po obrestni meri, ki je 
enaka veljavni referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči, ki 
jo objavi evropska komisija, v višini, ki velja na dan izdaje odločbe o 
odlogu oziroma obročnem plačilu. Če vam odobrijo obročno plačilo in 
davka ne plačate v roku, ki je določen v odločbi, vsi naslednji neplačani 
obroki zapadejo v placilo (teci zacnejo zamudne obresti, in kot pravi 
davcni svetovalec, lahko hitro pride tudi do izvršbe).

Tudi fizicne osebe se lahko dogovorite o odlogu placila
Ce pa samostojni podjetnik podjetje zapre, odgovarja kot fizicna 
oseba, in ne kot poslovni subjekt, zato so tudi pogoji za odlog ali 
obrocno placilo nekoliko drugacni. Za odlog ali obrocno placilo se 
lahko dogovorite, ce dokažete, da bi vam placilo davka ogrozilo vaše 
preživljanje in preživljanje vaše družine. Tudi tu pa velja, da je odlog 
ali obrocno placilo lahko najvec dveletno, z najvec 24 mesecnimi 
obroki, za cas odloga ali obrocnega placila pa se obracunajo obresti po 
evropski medbancni obrestni meri (EURIBOR) za rocnost enega leta, 
in sicer v višini, ki velja na dan izdaje odlocbe o odlogu oziroma 
obrocnem placilu. 

Prispevkov za zdravstvo ne morete odložiti
A vsega ne morete obrocno placevati. Pozabite torej na obrocno 
placevanje glob, stroškov postopkov o prekrških, podjetniki pozabite 
tudi na obrocno placevanje akontacije dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti, akontacije dohodnine od plac zaposlenim ali prispevkov za 
starševsko varstvo, ki gredo v breme delojemalcev. Enako velja za 
prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, za obveznosti, na katere ucinkuje postopek 
zaradi insolventnosti, ter za obveznosti, ki jih davcni organ le izterjuje. 
Odpis in delni odpis tudi nista mogoca za obveznosti, ki se nanašajo na 
opravljanje dejavnosti, in za obveznosti, za katere odgovarjajo 
družbeniki izbrisanih družb.

Osebni stecaj
Samostojni podjetnik lahko kljub temu, da nad njim visi davcni dolg, 
zacne postopek osebnega stecaja. S tem ko zacnete osebni tecaj, kot 
podjetnik nehate poslovati. Stecajni dolžnik lahko sicer po zacetku 
postopka stecaja zacne poslovati kot podjetnik ali zasebnik, a le, ce mu 
to dovoli sodišce, ki mora oceniti, da podjetnik ne bo posloval z izgubo 
in ni namerno povzrocil insolventnosti. Terjatve upnikov in izterjave 
dolga se s postopkom osebnega stecaja ne nehajo. Kot stecajni dolžnik 
imate možnost, da pred koncem postopka osebnega stecaja sicer 
vložite predlog za odpust obveznosti, ki so nastale do zacetka 
postopka. Ce daste ta predlog in v preizkusnem obdobju od dveh do 
petih let postopek odpusta uspešno koncate, se vam bo del obveznosti 
(ki bi se sicer lahko izterjale na podlagi sklepa o koncanju stecajnega 
postopka) odpustil - to velja tudi za davcni dolg. Torej s tem, ko se 
postopek odpusta konca, nehajo veljati pravice upnikov navadnih 
terjatev (tu je tudi davek), da sodno uveljavljajo njihovo placilo. Ostati 
vam mora minimalna placa (784 evrov bruto) in kar potrebujete za 
preživljanje vzdrževanih družinskih clanov.

Vir: Moj spletni prirocnik 39/2014

INVESTICIJA ZA INOVATIVNE PROJEKTE

Napovedan je nov instrument »Hitra pot do inovacij« oziroma 
»Fast track innovation« za inovativna podjetja in organizacije za 
pomoč pri prodoru na trg z njihovimi idejami. Projekti, ki se bodo 
spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti 
tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To 
pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa 
še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Prijave
Prve prijave se bodo začele januarja 2015. Shema bo podpirala male 
konzorcije od treh do petih organizacij z izrazitim sodelovanjem 
podjetij, da se obetavnim zamislim zagotovi še zadnja spodbuda pred 
vstopom na trg. Nagrade v vrednosti šest milijonov evrov v letu 2015 
zajemajo tri različna tematska področja raziskav:

·zdravje (nagrada za zmanjšanje uporabe antibiotikov, 
nagrada za preverjanje hrane),

·okolje (nagrada za zmanjšanje onesnaženosti zraka) ter
·informacijske in komunikacijske tehnologije (kolaborativna 

delitev spektra, nagrada za optični prenos).
Z instrumentom želi EU doseči: skrajšanje časa prodora ideje na trg, 
povečanje sodelovanja industrije ter predvsem malih in srednjih 
podjetij, spodbujanje zasebnih vlaganj v raziskave itd.

Do treh milijonov evrov pomoči
Posamezna prijava bo lahko dobila največ tri milijone evrov pomoči. 
Največjo moč pri ocenjevanju bodo imeli učinki projekta, in sicer: hiter 
razvoj, poslovni prevzem in uvajanje trajnostnih inovativnih rešitev; 
reševanje družbenih izzivov; hiter prodor na trg - najpozneje v treh letih 
po začetku projekta; novost na trgu - poudarek na specifičnih 
značilnostih določene panoge; večja konkurenčnost in rast poslovnih 
partnerjev v konzorciju v smislu povečanja prodaje, števila zaposlenih; 
večja udeležba industrije, predvsem malih in srednjih podjetij.

Nasvet
Zelo pomembni so rezultati projekta celotnega konzorcija. Treba je 
razmišljati na evropski, ne samo na domači ravni. Torej, kakšen vpliv 
boste imeli na celoten evropski trg. Treba je predstaviti rezultate 
konzorcija, kazalnike, ki jih je mogoče meriti. Ne navajajte le splošnih 
ciljev, ampak konkretne rezultate, ki jih pričakujete in jih boste lahko 
tudi merili. Podprte bodo torej inovacije, od demonstracije do tega, da 
se rešitev razvije do meje za vstop na trg. 

Sestava konzorcija
Konzorciji morajo vsebovati udeležence iz industrije, univerze, 
raziskovalne in tehnološke organizacije in druge akterje na področju 
inovacij. 

Vir: www.imamidejo.si
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PRIDOBITEV STATUSA V JAVNEM INTERESU

Status delovanja v javnem interesu (status v javnem interesu) je 
poseben status, ki ga nevladni organizaciji (društvu, zavodu ali 
ustanovi) lahko podeli ministrstvo, če presodi, da njeno delovanje 
presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da
deluje v javnem interesu. Status v javnem interesu se vedno podeli za 
posamezno področje delovanja (npr. status v javnem interesu na 
področju športa, status v javnem interesu na področju kulture, status 
delovanja v javnem interesu na področju socialne varnosti itd.) in ga 
nevladni organizaciji na njeno zahtevo lahko podeli ministrstvo, 
pristojno za to področje. Status v javnem interesu na področju športa 
lahko tako podeli Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, status 
v javnem interesu na področju kulture Ministrstvo za kulturo itd.

Posamezna nevladna organizacija ima lahko tudi več statusov v javnem 
interesu na več področjih, pri čemer izpolnjevanje pogojev v tem 
primeru presoja vsako ministrstvo za svoje področje.
Pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu so različni glede na 
področje delovanja in glede na statusno obliko nevladne
organizacije.
 
Društva

 društvu omogoča, da status v javnem 
interesu pridobi na kateremkoli področju (npr. kultura, šport, socialna 
varnost, varstvo človekovih pravic, javna uprava, promet, 
gospodarstvo, vzgoja, izobraževanje, razvoj demokracije, kmetijstvo,
gospodarstvo, zunanje zadeve in druga področja). Pogoji, ki jih mora 
društvo izpolniti, da se mu status podeli, so odvisni od področja, na 
katerem društvo deluje in na katerem želi status opredeliti. Poleg ZDru-
1, ki določa splošne pogoje za pridobitev statusa, posamezna področna
zakonodaja ponekod določa še dodatne pogoje.

Zavodi
Zavod lahko status v javnem interesu pridobi samo, če deluje na 
področju, kjer morebitna zakonodaja, ki to področje ureja, zavodom 
izrecno omogoča, da takšen status pridobijo. V kolikor tako za neko 
področje noben zakon ne predvideva, da se zavodu lahko podeli status 
v javnem interesu, zavod statusa ne more dobiti. In to kljub temu, da 
morda zavod izpolnjuje enake pogoje kot podobno društvo, ki status v 
javnem interesu ima. , da bi takšno 
pomanjkljivost odpravil poseben zakon, ki bi urejal delovanje 
nevladnih organizacij v javnem interesu in ki bi omogočal pridobitev 
statusa vsem zavodom, ne glede na njihovo področje delovanja. 

Prikaz pogojev za pridobitev statusa v javnem interesu za zavode,
kjer je to možno, najdete na sledečih povezavah:

Ustanove
Ustanova lahko status v javnem interesu pridobi samo, če deluje na 
področju, kjer morebitna zakonodaja, ki to področje ureja, ustanovam 
izrecno omogoča, da takšen status pridobijo. V kolikor tako za neko 
področje noben zakon ne predvideva, da se ustanovi lahko podeli status 
v javnem interesu, ustanova statusa ne more dobiti. In to kljub temu, da 
morda ustanova izpolnjuje enake pogoje kot podobno društvo, ki status 
v javnem interesu ima. , da bi takšno 
pomanjkljivost odpravil poseben zakon, ki bi urejal delovanje 
nevladnih organizacij v javnem interesu in ki bi omogočal pridobitev 
statusa vsem ustanovam, ne glede na njihovo področje delovanja. 
Ne glede na to pa  določa, da je namen ustanove 
»splošnokoristen« ali »dobrodelen«. S tem zakon položaj vseh ustanov 
približa položaju nevladnih organizacij, ki imajo status delovanja v 
javnem interesu, četudi same posebne odločbe ministrstva, da se jim 
podeli status v javnem interesu, nimajo. Ustanove so tako, enako kot 
nevladne organizacije, ki imajo pridobljen status delovanja v javnem 
interesu, upravičenke do .

Vir: www.cnvos.si

Zakon o društvih – ZDru-1

CNVOS si zato prizadeva

kultura, kulturna 
dediščina, mladi, spodbujanje razvoja turizma, varstvo okolja in 
zaščita živali.
 

CNVOS si zato prizadeva

Zakon o ustanovah - ZU

donacij iz 0,5% dohodnine

PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020 

Slovenija v obdobju 2014–2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde 
evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada, od česar je 159,8 milijona evrov namenjenih Instrumentom 
za povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64 milijonov 
evrov za programe Evropskega teritorialnega sodelovanja. Ostala 
– večina – sredstev v največji meri upošteva uresničevanje Strategije 
EU 2020 in bo prednostno namenjena:
· vlaganjem v raziskave, razvoj in inovacije; konkurenčnosti; 
zaposlovanju ter usposabljanju in
· infrastrukturi za doseganje boljšega stanja okolja, trajnostni rabi 
energije in trajnostni mobilnosti ter učinkovitemu upravljanju z viri.

Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj 
katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske 
kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju 
ciljev Strategije EU 2020:
1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij
2. Izboljšanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
ter povečanje njihove uporabe in kakovosti
3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega 
sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR)
4. Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih 
5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter 
preprečevanja in obvladovanja tveganj
6. Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
7. Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih 
omrežnih infrastrukturah
8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile 
9. Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini
10. Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje 
11. Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna 
uprava

Slovenija bo na podlagi EU metodologije v prihodnje razdeljena na 
Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo. Zahodna kohezijska regija bo 
upravičena do 855 milijonov evrov, Vzhodna pa do 1,27 milijarde 
evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in 
Evropskega socialnega sklada (ESS). Sredstva Kohezijskega sklada 
(KS) se ne bodo delila med regijama, celotni Sloveniji bo za področje 
izgradnje okoljske in prometne infrastrukture ter področje trajnostne 
rabe energije na voljo 1,055 milijarde evrov.

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega 
socialnega sklada bodo namenjena predvsem vlaganjem v raziskave in 
razvoj, krepitvi in razvoju človeških virov, vlaganjem v izobraževalni 
sistem in sistem usposabljanja za hitrejši prehod na trg dela, 
spodbujanju podjetništva, zagonu novih podjetij, internacionalizaciji, 
razvoju novih poslovnih modelov za mala in srednja podjetja ter 
posledično ustvarjanju novih delovnih mest. Vlaganja bodo usmerjena 
v področja, ki imajo jasen tržni potencial, povečujejo dodano vrednost 
in bodo prispevala k večji dostopnosti do finančnih virov. S 
spodbudami bo Slovenija ustvarila pogoje za dolgoročno stabilno 
okolje, kar bo, upoštevajoč družbene izzive (demografska gibanja, 
pritiski na okolje, dostop do hrane, itd.), spodbudilo razvoj novih, 
kakovostnih delovnih mest in ohranjanje obstoječih s spremenjeno 
strukturo gospodarstva. Vlaganja bodo prednostno usmerjena v 
podporo  t.i. mehkim vsebinam in bodo zagotavljala ustrezno 
kombinacijo ukrepov, ki bo združevala investicije v človeške vire, 
aktivacijo, mobilnost, raziskave, razvoj in inovacije ter v večjo 
energetsko in snovno učinkovitost. V obdobju 2014–2020 tako ne 
govorimo več o regijskih in/ali sektorskih projektih, temveč o celovitih 
in dobrih projektih, ki bodo prispevali k doseganju ciljev/rezultatov. 
Regijske projekte bo mogoče financirati v okviru opredeljenih 
vsebinskih prednostnih osi in na podlagi razdelitve na Vzhodno in 
Zahodno kohezijsko regijo. Ker je obseg razpoložljivih finančnih 
sredstev v tej perspektivi manjši, bo treba na vseh področjih v največji 
možni meri uporabiti povratne vire.

Vir: www.eu-skladi.si
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DOBRO JE VEDETI

KODEKS OBLAČENJA V SLUŽBI  

Trendi narekujejo smart casual ali neformalno, sproščeno 
eleganco. Spletni Business Insider zaposlenim priporoča, naj se takoj 
seznanijo s kodeksi oblačenja (business elegant, business smart, black 
tie, boardroom attire, smart casual ...). Kot pravijo pri Finance Trendi, je 
oblačenje seveda stvar vsakega posameznika, a ima veliko podjetij in 
družb ima predpisane kodekse oblačenja.

Smart casual je manj zategnjena eleganca, ki se lahko usklajuje z 
modnimi novostmi, vedno pa pridejo v poštev krajše jakne in tajlirani 
puloverji, za ženske nevsiljiv nakit, ne preozke in ne preširoke hlače, 
lahko tudi škornji, moški pa lahko nosijo zaprte usnjene čevlje z 
vezalkami ali enim, največ dvema paščkoma. Barve so lahko živahne, a 
ne kričeče, plašči in jakne za moške so lahko tudi športno elegantni.

In kako naj ženska in moški službeni slog uskladita z modnimi 
novostmi? Zadnji trendi zanjo, primerni tudi za na delovno mesto, 
narekujejo hlačne kostime z ohlapnejšimi hlačnicami, ki se končajo 
rahlo na A, in krajše, tajlirane suknjiči, ohlapne, a ne razvlečene 
pletenine, kratke jakne, lahko tudi iz usnja, pulije, pa tudi tako 
imenovani prevelike plašče, ki pa na telesu ne visijo in še vedno 
poudarijo žensko silhueto. Med barvami je letos v ospredju oranžna, ki 
je primerna za v službo, a v kombinaciji z bolj umirjenimi barvami.

Če so mu modne novosti blizu in jih zna pametno uskladiti z 
neformalno podobo za v službo, lahko brez omahovanja izbere 
dizajnerski nahrbtnik namesto poslovne torbe ali kovčka (ti so že precej 
iz mode) ali pa večjo usnjeno torbo z ročaji. Pri hlačah naj bo pozoren, 
da ne bodo prekratke, lahko pa so dvakrat zavihane in ozke oziroma 
cigaretaste oblike. Tudi pri moških je letos moderna oranžna, poleg 
klasičnih črne, sive, rjave in temno modre pa tudi gozdno zelena.

Vir: Finance trendi

PO ODGOVOR NA SPLETNO STRAN SODIŠČA

Vas zanima, kdaj in kako zaprositi za brezplačno pravno pomoč, kje 
dobiti potrdilo o nekaznovanosti ali kaj še bolj podrobnega? Če imate 
kakšno vprašanje, povezano z delom sodišč, pa doslej niste našli 
nekoga, ki bi vam dal vsaj osnovno informacijo, lahko odgovor zdaj 
poiščete na spletni strani vrhovnega sodišča. Ob evropskem dnevu 
pravosodja je vrhovno sodišče objavilo zbirko pogosto 
zastavljenih vprašanj, ki se nanašajo na sodne postopke in sodno 
upravo ter odgovore nanjo. 

Vrhovno sodišče želi z objavo zbirke vprašanj in odgovorov olajšati in 
izboljšati dostop državljanov do različnih informacij o sodiščih in 
sodnih postopkih. Odgovore na konkretna vprašanja so tistim, ki jih to 
zanimalo, doslej posredovali neposredno, po elektronski pošti ali po 
telefonu. V omenjeni zbirki vrhovnega sodišča so vprašanja 
razdeljena v pet osnovnih kategorij (kazensko pravo, civilno, 
upravno, delovno pravo in splošno) ter v več podkategorij. Vsako 
vprašanje in odgovor nanj sta opremljena s ključnimi besedami, ki 
omogočajo povezavo med podobnimi oziroma povezanimi vprašanji 
in odgovori. Občane tako usmerjajo pri iskanju nadaljnjih informacij o 
vprašanjih, ki jih zanimajo.V zbirki je več kot dvesto različnih 
vprašanj z odgovori. Sistem omogoča tudi posredovanje povratne 
informacije o ustreznosti odgovorov ter predvideva njihovo sprotno 
posodabljanje in dopolnjevanje. Na vrhovnem sodišču napovedujejo, 
da se bo kakovost informacij še izboljšala, število objavljenih vprašanj 
in odgovorov pa povečalo. Hkrati pa opozarjajo, da odgovori niso 
mnenja sodstva o posamezni zadevi in nimajo narave pravnega 
nasveta, sodišča morajo namreč pri komunikaciji s strankami ohranjati 
nepristranskost in konkretnih nasvetov praviloma ne smejo dajati. 
“Odgovori so tako zgolj informativne narave, namenjeni olajšanemu 
in izboljšanemu dostopu državljanov do različnih informacij o 
sodiščih,” so zapisali v uvodu k približno 200 vprašanjem in 
odgovorom. Če občani potrebujejo konkreten pravni nasvet, pa 

, naj se z zahtevnejšimi vprašanji obrnejo na pravne 
strokovnjake oziroma odvetnike, saj vsak posamezni primer terja 
celovito pravno in dejansko obravnavo. Zbirka je objavljena na 
povezavi http://www.sodisce.si/informacije/faq. NR

Vir: www.primorske.si

svetujejo

Moški bo službeni slog primerno uskladil 
z modnimi novostmi tako, da bo nosil 
večno klasiko - trenčkot (dežni plašč), 
najbolje, da v svetlo rjavi barvi. Letos si 
lahko privošči tudi zelo velik šal, ki ga 
lahko kombinira s plaščem, jakno in 
pulijem.

BREZPLAČNA SVETOVANJA

9. Slovenski forum inovacij, osrednja nacionalna prireditev o 
inovativnosti, bo potekala 12. in 13. novembra 2014, v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. Dogodek bo na enem mestu poleg razstave inovacij 
in bogatega konferenčnega programa ponudil tudi številne podjetniške 
priložnosti:

· brezplačna svetovanja na poslovnih in tehnoloških 
področjih,

· mreženje s potencialnimi investitorji, podjetniki, 
strokovnjaki,

· informiranje glede predlogov za sklenitev novih poslov, 
doma in v tujini.

Poslovno in tehnološko stičišče je namenjeno poslovnemu in 
tehnološkemu svetovanju potencialnim podjetnikom, podjetjem v 
rasti, inovatorjem ter vsem ostalim, ki želijo uresničiti poslovni izziv 
ali podjetniško priložnost. V obeh stičiščih sodeluje več strokovnjakov 
z različnih področij, kar za podjetnike in inovatorje pomeni edinstveno 
priložnost, da brezplačno sodelujejo v različnih 60 minutnih 
svetovalnih srečanjih.

Prijave: Srečanja s svetovalci bodo na samem dogodku potekala v 
obliki mentorstva »ena na ena«, za rezervacijo termina s posameznim 
svetovalcem pa se je treba predhodno prijaviti preko spleta, kjer je

 objavljen tudi seznam sodelujočih strokovnjakov:

Prijava v poslovno in tehnološko stičišče je preko spleta možna do 
vključno 11. novembra 2014. Po tem datumu se lahko v nezasedenih 
terminih svetovalcev najavite za sestanek na dogodku samem.

Sodelovanje v stičišču in udeležba na dogodku je brezplačna.

Dodatne informacije: Špela Vilfan, Tel: (01) 530 98 20, e-posta: 

Vir; www.imamidejo.si

· Prijava v poslovno stičišče 
· Prijava v tehnološko stičišče

sfi@spiritslovenia.si

BROŠURA: VARNOST ŽIVIL

V običajnih razmerah lahko živila nabavljamo sproti. Številne 
naravne nesreče in druge izredne razmere (poplave, potresi, plazovi, 
neurja, radioaktivno onesnaženje…) lahko hitro privedejo do stanja, 
ko ne bo mogoče nabaviti najnujnejših živil oziroma dopolnjevati 
zalog. Na potrebo po zagotavljanju določenih količin zalog 
pomembnih živil opozarjajo tudi vojne razmere v nekaterih predelih 
sveta.

Brošuro Varnost živil v izrednih razmerah lahko najdete : 
www.ivz.si

mailto:sfi@spiritslovenia.si
http://www.ivz.si
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PODJETNIŠTVO

POSLOVNA IDEJA:  UPRAVITELJ-ICA 
DRUŽABNIH MEDIJEV

Začetni kapital: od 500 evrov naprej
Potrebna oprema: računalnik, telefon, skener, tiskalnik, fotoaparat 
Potrebna znanja: obvladovanje programov za spletne objave in 
grafično oblikovanje, spremljanje odzivov, dobra računalniška 
pismenost, spretnost z besedami, komunikativnost, spremljanje 
aktualnih dogodkov 
Marketing: od ust do ust, internetna stran, 
poslovne vizitke 
Čas delovanja: vse leto
Konkurenca: da
 

Dejstva
Upravitelj družabnih omrežij pomeni, da je nekomu zaupana naloga 
spremljanja, obveščanja, filtriranja informacij, merjenja odzivov in 
podobno z namenom promovirati osebo, podjetje, blagovno 
znamko, izdelek ali storitev. Spoznajte se s platformami, preberite 
literaturo na temo vašega posla, oglejte si video predstavitve, 
pogovorite se z nekom, ki je v tem že izkušen. Nato se pozanimajte, 
ali kdo potrebuje pomoč, lotite se dela in dokažite, da ste vredni 
zaupanja, natančni, aktualni in vestni. Sprva morda naredite kaj 
brezplačno, le toliko, da dobite izkušnje, da vas stranka spozna in da 
si pridobite reference. Delo je mogoče opravljati od doma, prednost 
pa je, da imate fleksibilen delovni čas.
 
Trg
Ne le znane osebe, temveč tudi različne organizacije, klubi, društva, 
skupine, podjetniki in drugi uporabljajo spletna omrežja za 
komunikacijo z oboževalci, člani, poslovnimi partnerji, strankami. 
Čeprav so rezultati običajno dobri, so mnogi preveč zaposleni, da bi 
se posvečali družabnim stranem, jih dopolnjevali, nadgrajevali, 
osveževali. Ravno zato so pogosto pripravljeni nekomu plačati, da 
bo upravljal z njihovimi spletnimi stranmi. Zakaj ta oseba ne bi bili 
vi?
 
Nasvet
Skrbite za zanimive vsebine, redne objave in tudi kakšen kanček 
humorja ne bo škodoval. Kadar se domislite česa interesantnega, 
objavite na spletnem omrežju, uporabljajte LinkedIn, poleg 
Facebooka, Twitterja izkoristite možnosti, ki vam jih ponuja 
internetni medij, čim bolj intenzivno se povežite z ljubitelji izdelkov 
ali storitev, ki jih tržite. Organizirajte brezplačne seminarje o 
upravljanju s spletnimi mediji ter predstavite poslovnežem, kako 
zelo pomemben je tudi ta segment posla. Povežite se tudi s podjetji, 
ki se že ukvarjajo s podobno dejavnostjo (oglaševanje, marketing, 
predstavnik za stike z javnostjo itd.), ki bodo vedela, kdo potrebuje 
upravljavca spletnih omrežij.

CARINE IN UVOZ

Kaj je treba vedeti o uvozu?
Uvoz je eden izmed postopkov, do katerega pride, kadar določeno 
blago, ki nima statusa blaga Skupnosti, vstopi na carinsko območje 
Skupnosti. Po vstopu blaga na carinsko območje Skupnosti je blago 
podvrženo carinskem nadzoru in tudi različnim oblikam uvoznih 
postopkov. 

Vrsta uvoznega postopka, ki se izvede, je odvisna predvsem od želja 
uvoznika oziroma deklaranta (oziroma od nameravane uporabe blaga) 
in lahko vključuje:

·sprostitev blaga v prost promet in sprostitev v prost promet 
blaga za posebno uporabo;

·uvoz po postopku 42;
·uvoz v aktivno oplemenitenje;
·uvoz s carinskim skladiščenjem;
·postopek začasnega uvoza, in
·predelava blaga pod carinskim nadzorom.

Aktivno oplemenitenje je vrsta začasnega uvoznega postopka, v okviru 
katerega pride do začasnega uvoza neskupnostnega blaga v Skupnost z 
namenom oplemenitenja blaga. Po oplemenitenju mora blago zapustiti 
carinsko območje Skupnosti. Bistvo tega postopka je, da blago 
praviloma ni podvrženo uvoznim dajatvam, saj blago dejansko ni 
namenjeno porabi na carinskem območju Skupnosti.

Začasen uvoz omogoča uporabo neskupnostnega blaga na carinskem 
območju Skupnosti, pod pogojem, da se začasno uvoženo blago po 
uporabo ponovno izvozi v enakem stanju kot je bilo uvoženo. Podobna 
je predelava blaga pod carinskim nadzorom, pri kateri za razliko od 
postopka začasnega uvoza pride do uporabe neskupnostnega blaga na 
carinskem območju Skupnosti na tak način, da se spremeni narava ali 
stanja takšnega neskupnostnega blaga.

O BRAINWRITINGU

Brainstorming zagotovo že poznate. Kaj pa je brainwriting?
Ameriški strokovnjaki ugotavljajo, da brainstorming kot učinkovita 
skupinska ustvarjalna tehnika, pri kateri udeleženci spontano 
prispevajo svoje zamisli za rešitev določenega (poslovnega) problema, 
pogosto zataji, saj se hitro zgodi, da medtem ko ena od oseb govori, 
druge nehajo razmišljati o svojih idejah. Podzavestno se že privajajo na 
ideje tistega, ki govori.

Kot poročajo pri Managerju (Finance), ta proces, pravijo mu sidranje, 
hromi izvirnost. Profesorja Loran Nordgren pravi, da uvodne ideje 
običajno nesorazmerno vplivajo na nadaljnje pogovore z vzpostavijo 
nekakšne norme oziroma zacementirajo predstavo o tem, kaj so 
ustrezni primeri oziroma morebitne rešitve problema. Brainstorming, 
praviloma naklonjen prvim zamislim, tako kljub porabljenem času in 
energiji povzroči, da se velik del najboljšega razmišljanja sploh ne 
razvije.

Ravno zato svetujejo uporabo nekoliko tišjega procesa, imenovanega 
brainwriting. Pri tem se zamisli ustvari ločeno od diskusije, saj jih 
sodelujoči pred razpravo zapišejo sami. Svoje zapisane (in 
nepodpisane) zamisli lahko sodelujoči nato nalepijo na zid, potem pa 
vsak glasuje za najboljše med njimi. Šele potem se o posameznih 
rešitvah razvije debata. Tak način izniči sidranje, saj lahko vsakdo 
razmišlja neobremenjeno z drugimi. 

Vir: Manager Finance

Raziskava je potrdila, da so skupine z 
brainwritingom ustvarile za petino 
več zamisli in celo za dve petini več 
izvirnih idej kot s klasičnim 
brainstormingom.

Ekonomsko zelo pomemben je postopek uvoza s carinskim 
skladiščenjem, in sicer zlasti pri blagu, s katerim se trguje na blagovnih 
in surovinskih borzah. Carinsko skladiščenje namreč omogoča, da se 
blago vnese v carinsko skladišče, ne da bi bilo zavezano plačilu 
uvoznih dajatev oziroma predmet ukrepov trgovinske politike.

Prednost tega postopka je, da je lahko blago (medtem, ko je v 
skladišču) predmet večkratne preprodaje, uvozne dajatve pa se plačajo 
šele takrat, ko pride do iznosa blaga iz skladišča na carinsko območje 
Skupnosti (oziroma do sprostitve blaga v prost promet).

Vir: /dashofer.siwww.topfirma.si
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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

Rusko podjetje specializirano v proizvodnji in dostavi  
širokega spektra industrijske opreme (črpalk) za raznolike 
sektorje (energetika, komunalne vode…) išče partnerje z 
izkušnjami v proizvodnji opreme za črpalke in se  
zanima za sodelovanje v obliki sporazuma o distribucijskih 
storitvah ali trgovinskega sporazuma. Šifra: EEN-okt-02 
Podjetje iz Velike Britanije, ki je izumilo lahko potovalno 
ogledalo za torbice z ličili, išče partnerje za proizvodnjo 
zrcalnega dela njihovega izdelka in se zanima za 
sodelovanje v obliki proizvodnega sporazuma.  
Šifra: EEN-okt-03 
Slovaško podjetje specializirano na področju oglaševanja 
in oblikovanja inovacij išče ponudnike visoko kakovostnih  
storitev tiskanja in se zanima za sodelovanje v obliki  
storitvenega sporazuma ali podizvajalske pogodbe. 
Šifra: EEN-okt-05 
Francosko podjetje specializirano na področju projektiranja 
in izdelave strojev za končno dodelavo industrijskih delov,  
odstranjevanje vodnega kamna, razmaščevanje,  
obrezovanje, čiščenje, peskanje, pranje, poliranje in  
sušenje, išče zanesljive industrijske partnerje za povečanje 
proizvodnje  in se zanima za dolgotrajno sodelovanje v  
obliki proizvodnega sporazuma ali podizvajalske pogodbe. 
Šifra: EEN-okt-07 
Multidisciplinarna agencija iz Velike Britanije specializirana 
 na področju informacijske tehnologije (grafično in spletno 
oblikovanje, blagovne znamke, razstave, fotografija, tisk,  
itd.) išče podizvajalce z izkušnjami znotraj informacijsko- 
tehnološkega sektorja, ki lahko zagotovijo inovativne  
spletne rešitve in se spoznajo na vse spletne jezike.  
Šifra: EEN-okt-08 
Francosko podjetje specializirano na področju oblikovanja 
in distribucije medicinskih pripomočkov je razvilo tri stroje 
za izdelavo katetrov. Podjetje išče zanesljive partnerje  
(distributerje, prodajne zastopnike) z izkušnjami na 
področju zdravstvenega varstva, medicinskih  
pripomočkov, predvsem katetrov in se zanima za 
sodelovanje v obliki sporazuma o distribucijskih storitvah. 
Šifra: EEN-okt-12 
Češko podjetje dejavno na področju proizvodnje otroških  
oblačil in gospodinjskega tekstila išče izkušene proizvajalce 
in dobavitelje tekstilnih materialov. Podjetje se zanima 
za sodelovanje v obliki storitvenega in/ali proizvodnega  
sporazuma. Šifra: EEN-okt-16 

 

CERTIFIKAT ZDRAVA IZBIRA ZA GOSTINSKE 
PONUDNIKE 

Spodbujanje zdravju koristne hrane v gostinstvu in turizmu - 
implementacija ciljev nacionalnega programa prehranske politike.

 
Kako do certifikata Zdrava izbira?
Pridobitev certifikata vključuje izobraževanje gostincev (seminar, 
vključno s praktičnim delom); izbor in ocenitev jedi predlaganih za 
pridobitev znaka Zdrava izbira, ki je v skladu s prehranskimi 
smernicami (razvitimi kriteriji) ter dodelitev znaka jedem, ki ustrezajo 
izbranim kriterijem.

Katere kriterije mora izpolnjevati posamezna jed, da lahko 
pridobi certifikat zdravju koristne jedi?
Kriteriji vključujejo energetsko vrednost, sestavo glede hranil, 
količino soli, količino in kvaliteto maščob, količino sladkorja, količino 
sadja in zelenjave.

Kdaj in kje?
Naslednji razpis za pridobitev znaka Zdrava izbira bo predvidoma v 
prvi polovici leta 2015. Mesto izvedbe bo določeno naknadno. 
Podrobnejše informacije o razpisu spremljajte na spletni strani NIJZ.
 
Predhodno zbiranje prijav in dodatne informacije:
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Murska Sobota
Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota;   tel.: 02 530 21 22 .

Ponudba jedi s pridobljenim certifikatom 
zdravju koristne jedi – Zdrava izbira pomeni 
dvig kvalitete gostinske ponudbe, oziroma 
dodano vrednost novi ponudbi.

PRAZNIK KAKIJEV

Sobota, 15. november
10.00 - 16.00 Tržnica kakijev in ostalih strunjanskih dobrot
Predstavitev solinarske družine iz Skupnosti Italijanov G. Tartini Piran
10.00-14.00 Likovne delavnice Skupnosti Italijanov G. Tartini Piran
11.00 Slavnostna otvoritev: pozdravni nagovori, blagoslov kakija, p. 
Niko Žvokelj
12.00 Predvajanje dokumentarnega filma o Krajinskem parku Strunjan 
(KPS, sejna dvorana Talaso Strunjan)
13.00 Predavanje o vzgoji in pridelavi kakija (KGZS Zavod GO Irena 
Vrhovnik, sejna dvorana Talaso Strunjan)
14.00 Voden ogled solinarske hiše in Strunjanskih solin (KPS, odhod 
izpred šotora) 
15.00 Predavanje o sušenju kakija (KGZS Zavod GO Janko Brajnik, 
sejna dvorana Talaso Strunjan)
15.00 Godbena pihala Marezige

ZABAVNI PROGRAM 
(vstopnina 7 Eur):
19.00 Orange Juice 
21:00 Mladen Grdovič 

Nedelja, 16. november
9.00 Sveta maša (potekala bo v šotoru) - oče Bojan
10.00-16.00 Tržnica kakijev in ostalih strunjanskih dobrot
11.30 Podelitev nagrad udeležencem akcije "Najlepše urejeni vrtovi 
Strunjana"
Tekmovanje za največji strunjanski kaki
12.00 Voden ogled Solinarske hiše in Strunjanskih solin (KPS, odhod 
izpred šotora)
12.00 Memorial Viktorju Rakarju z gostjo: "Marcela z ansamblom”
17.00 Tekmovanje Mora cantada (v šotoru)




