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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

SMART INNO za inovacije v jadranskem prostoru

V osmih jadranskih državah poteka izvajanje EU projekta 
SMART INNO, ki želi spodbuditi povezovanje inovativnih 
subjektov v regiji in v mednarodnem evropskem prostoru.  S 
tem namenom se je povezalo 17 partnerjev, ki želijo izboljšati 
podjetniško podporno okolje za bolj inovativno in konkurenèno 
gospodarstvo. V septembru je potekal drugi partnerski sestanek, 
kjer so bili predstavljeni dosedanji rezultati in izvedene 
aktivnosti. 

Partnerski sestanek projekta SMART INNO V Rotundi v Kopru, september 2014. 

RRC Koper je v okviru projekta SMART INNO podprl 
regionalni projekt vzpostavitve Slovenskega inštituta 
tehnologij (SIT), ki je bil v Regionalnem razvojnem programu 
2014-2020 opredeljen med prioritetnimi. Izdelana je bila študija 
izvedljivosti, ki je pokazala, da je vzpostavitev takega inštituta v 
regiji smiselna in ekonomsko upravièena. SIT bi za regijo in 
širši ekonomski prostor pomenil povezovanje podjetij za 
izboljšanje inovativnosti, skupne raziskave in razvoj, strateško 
povezovanje in grozdenje. 

Kontaktna oseba: mag. Tina Janèar Matekoviè, e- pošta: 
tina.matekovic@rrc-kp.si, tel.: +386 5 66 37 590

Veè o projektu na spletnih straneh RRC: 

Projekt SMART INNO  - Inteligentna mreža in trajnostni 
inovacijski grozd za dvig konkurenènosti malih in srednjih 
podjetji v Jadranu na podroèju raziskav, razvoja in inovacij 
(RRI) delno sofinancira Evropska unija. 

www.rrc-kp.si

SPOROÈILO ZA JAVNOST

Zakljuèna konferenca projekta LOGICAL v 
Leipzigu (Nemèija)

Od 17. do 19. septembra je v Leipzigu v Nemèiji potekala 
zakljuèna konferenca projekta LOGICAL. Konferenca je bila 
del »9. logistiènega foruma osrednje Nemèije« in se je odvijala 
v prostorih Univerze v Leipzigu in letališèa Leipzig/Halle, ki 
sta tudi projektna partnerja projekta LOGICAL.

Zakljuèna konferenca je bila organizirana z namenom 
informiranja zainteresiranih družb o rezultatih projekta. 
Posebna pozornost je bila namenjena predstavitvi logistiènega 
oblaka in storitev, ki jih ta vsebuje. 

Uvodoma so projektni partnerji iz 6 razliènih držav predstavili 
svoje individualne poglede na logistièni oblak in svoje koristi 
od udeležbe v projektu. Kasneje so razlièni ponudniki spletnih 
storitev predstavili svoje lastne rešitve, kot je na primer 
programska oprema v oblaku za skladišèenje in prevoz. 

Veèina teh spletnih storitev je že del logistiènega oblaka. 

Del konference je bil namenjen praktiènemu prikazu funkcij 
logistiènega oblaka, ki je v sklopu »delavnice logistiènega 
oblaka« potekala v raèunalniški uèilnici Univerze v Leipzigu. 
Raèunalniška uèilnica je bila na voljo zainteresiranih stranem z 
namenom neposrednega preizkušanja aplikacij, ki jih nudi 
logistièni oblak. Po tej angleško govoreèem delu konference je 
potekala še veè predstavitev o »zasebnosti in varnosti 
raèunalništva v oblaku« in »kibernetskem kriminalu«.

Informacije o projektu: Trenutno je registriranih približno 200 
podjetij, ki so v oblak LOGICAL shranila informacije o svojih 
storitvah, lokacijah in virih. Gre predvsem za logistièna 
podjetja, kot tudi za ponudnike in izvajalce logistiènih storitev. 
Med njihove najpogostejše zahteve sodijo vzpostavitev 
funkcionalnosti shranjevanja datotek in trga logistiènih storitev 
v oblaku. Projektni partnerji skrbijo za stike v svojih državah in 
so zadolženi za organizacijo regionalnih tržnih aktivnosti.
Za veè informacij obišèite: www.project-logical.eu 
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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER

PODJETNIŠKE IZMENJAVE  ERASMUS 
 
Projekt COLUMBUS 6 (priložnost za izmenjavo podjetniških izkušenj mladih podjetnikov in 
že uveljavljenih podjetnikov v državah èlanicah EU)  
 

· Odloèili ste se ustanoviti svoje podjetje ali 

· Pa ste ravno zaèeli izvajati poslovne dejavnosti. 

· Vendar se sprašujete….ali bo šlo? 
 
Potem je Erasmus za mlade podjetnike prava rešitev za vas! 
 
Kot mladi podjetnik se lahko udeležite programa, èe: 
 
ü ste bodoèi podjetnik, odloèeni, da ustanovite svoje podjetje 

ALI podjetnik, ki je ustanovil svoje podjetje v zadnjih 3 letih. 
Starostne omejitve ni! 

ü imate stalno prebivališèe v eni od držav EU. 
ü že imate konkreten projekt ali poslovno idejo, ki je predstavljena v poslovnem naèrtu. 
ü ste pripravljeni nositi tisti del stroškov bivanja v tujini, ki bodo presegli vrednost 

finanène podpore EU. 
 
V samo 5 korakih do izmenjave: 
 
ü pripravite življenjepis in poslovni naèrt. 
ü prijavite se na www.erasmus-entrepreneurs.eu. 
ü izberite kontaktno toèko (Regionalni razvojni center Koper). 
ü stopite v stik s podjetnikom gostiteljem iz tujine in se dogovorite za projekt izmenjave 

(datumi, cilji in dejavnosti). 
ü po odobritvi sodelovanja boste podpisali sporazum o financiranju z vašo lokalno 

kontaktno toèko. 
 
SEDAJ STE PRIPRAVLJENI ZA SVOJO IZMENJAVO V TUJINI! 
 

V programu lahko sodelujejo tudi lastniki slovenskih malih in srednje velikih podjetij ali pa 
osebe, ki so neposredno vkljuèene v podjetništvo na vodstveni ravni, in sicer kot podjetnik 
gostitelj! V tem primeru lahko gostite mladega podjetnika iz drugih držav EU in to brez 
dodatnih stroškov!  

 
Program ponuja izkušenim podjetnikom oz. podjetnikom gostiteljem, da delijo svoja znanja 
ter izkoristijo vešèine in ideje, ki jih s seboj prinašajo mladi oz. novi podjetniki. Dolžina 
trajanja izmenjave je odvisna od razpoložljivih sredstev.  
 
Za veè informacije se obrnite na: 
Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. Maja 19 
tel: +386 5 66 37 586  
e-pošta: tina.primozic@rrc-kp.si 
spletna stran: www.rrc-kp.si 
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KAKO USPEŠNO DO EVROPSKEGA DENARJA

Projekt je treba opisati èim bolj preprosto in jasno opredeliti cilje, 
sicer nepovratnih sredstev ne bo; nujno je loèeno knjigovodstvo; 
kazni za neupravièeno porabo denarja so visoke. Zelo pomembno 
je, da iz razpisa razberemo cilje, saj tako ugotovimo, ali jim naš projekt 
sploh sledi. Zmotno je mnenje, da se projekt zastavi na podlagi 
predvidenih razpisov, saj se razpisno prilagojeni projekti navadno ne 
skladajo z vizijo podjetja, prav tako je vprašljiv dolgoroèen razvoj 
projekta.

Tuji trgi - prihodnost Slovenije
Po oddaji projekta in njegovi odobritvi se obveznosti podjetja ne 
konèajo. Podjetje se s podpisom pogodbe o sofinanciranju zaveže za 
poroèanje o projektu in doseganju rezultatov, predstavljenih v vlogi ter 
doloèenih v pogodbi o sofinanciranju. Prav tako je treba projekt loèeno 
knjigovodsko voditi, saj ima revizija možnost vpogleda v projekt tudi, 
ko se ta konèa, in sicer pet do deset let po izvedbi naložbe.

Prvi trije koraki
Pri pripravi predloga je zelo pomembno, da prijavitelj navaja uèinke 
projekta na evropske politike in direktive, saj mora prispevati k 
uresnièevanju ciljev EU. Najprej je torej treba:

·preveriti usklajenost projekta z razpisom;
·izbrati obetavno partnerstvo, da bi ustvarili èim bolj 

uèinkovit konzorcij;
·uskladiti in potrditi koncept projekta in glavne cilje skupaj s 

partnerji. Skupni cilji morajo biti SMART - specifièni 
(specific), merljivi (measurable), dosegljivi (achievable), 
pomembni (relevant) in èasovno opredeljeni (time-bound).

Kratki in jasni stavki
Projektno prijavo podjetje navadno piše za ustanovo, ki projekt 
financira, in za skupino ljudi, ki odloèajo o podpori projektu. To 
pomeni, da mora biti projektna prijava preprièljiva, tehnièno ustrezna 
in natanèna. Pri pisanju prijave uporabljajte kratke stavke, pisanje naj 
bo preprosto in brez uporabe žargona ter jasno tudi za nepoznavalce 
podroèja.

Dobro naèrtovani stroški
Projektne prijave ne zaènite pisati, dokler ne prouèite celotnega javnega 
razpisa in vseh spremljajoèih dokumentov. Prijava sofinancerju veliko 
pove o prijavitelju, zato si nihèe ne želi narediti slabega vtisa. Ko 
podjetje pripravlja projekt, mora razmisliti o lastnih finanènih, 
kadrovskih in èasovnih zmožnostih za izvedbo projekta. Predvsem je 
pomembno, da v projekt, ki ga prijavljamo na razpis, vkljuèimo le 
upravièene stroške, èe pa so za izvedbo nujni še dodatni stroški, ki so po 
razpisu neupravièeni, jih mora podjetje kriti z lastnimi sredstvi.

Strogo upoštevanje èasovnega naèrta
Posebno pozornost je treba nameniti èasovnemu okviru projekta, ki 
mora biti zastavljen v upravièenem obdobju, pri tem pa je treba biti 
realen. Èe namreè èasovnih rokov, navedenih v prijavi, podjetje ne 
dosega in pravoèasno ne sporoèi sprememb, lahko izgubi pravico do 
nepovratnih evropskih sredstev.

Kazni z obrestmi
Ker gre za davkoplaèevalski denar, je nadzor uporabe teh sredstev zelo 
pogost. Pri ugotovitvi velikih napak ter neustrezne porabe denarja je 
treba vrniti vsa sredstva z obrestmi vred. Manjše napake pri projektu 
podjetje lahko popravi, vendar EU veèkrat zahteva povraèilo 
doloèenega dela subvencije z obrestmi. Kazni so zapisane v vsakem 
razpisu posebej in so enake v vseh državah Evropske unije. Pri 
nacionalnih razpisih namensko porabo ugotavljajo uslužbenci v 
Sloveniji, pri centraliziranih razpisih dobijo organizacije nadzor 
neposredno iz Bruslja.

Koliko sredstev bo na voljo in koristne povezave
Sloveniji je v novi finanèni perspektivi 2014-2020 na voljo okoli 3,3 
milijarde evrov nepovratnih sredstev, pri èemer se država prviè deli na 
vzhodni in zahodni del. Zahodni del Slovenije bo prejel okoli 860 
milijonov evrov, vzhodni del pa 1,26 milijarde evrov sredstev iz 
strukturnih skladov. Iz kohezijskega sklada (torej za podroèje prometa 
in okoljske infrastrukture ter trajnostne rabe energije) bo Sloveniji na 
voljo 950 milijonov evrov. Skupaj bomo razpolagali z 2,9 milijarde 
evrov kohezijskih sredstev oziroma 3,3 milijarde evrov v tekoèih 
cenah.

Veè: Moj spletni priroènik 36/2014

ZAÈETEK IZVAJANJA POSEBNIH ZAÈASNIH 
UKREPOV NA TRGU S SADJEM IN ZELENJAVO

Zaèasne krizne ukrepe za sadje in zelenjavo izvaja Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi Delegirane 
uredbe Komisije (EU) št. 932/2014 . V septembru bo objavljena tudi 
nacionalna uredba, ki bo podrobneje doloèila izvedbo teh ukrepov v 
Sloveniji. Tako kot evropska uredba, bo tudi nacionalna veljala za 
nazaj, zato je pomembno, da pridelovalci ob izvajanju ukrepov 
izvedejo vse potrebne postopke.

KDO BO LAHKO UVELJAVLJAL UKREPE:
Ukrepe »umik s trga«, »zeleno obiranje« in »opustitev spravila« bodo, 
v skladu s slovensko uredbo, ki bo natanèno predpisala pogoje, 
postopke uveljavljanja ukrepov in postopke kontrol, lahko uveljavljali 
nosilci kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu; nosilci 
KMG), ki:

·pridelujejo pridelke iz obrazca »PREDHODNO URADNO 
OBVESTILO O UMIKU S TRGA / ZELENEM 
OBIRANJU / OPUSTITVI SPRAVILA« in so/bodo v 
obdobju od 18. avgusta do 30. novembra 2014 izvedli umik s 
trga / zeleno obiranje / opustitev spravila;

·so na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) oddali 
zbirno vlogo za leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: ZV 2014) 
vkljuèno z obrazcem “D – PRIJAVA POVRŠIN 
KMETIJSKIH RASTLIN IN ZAHTEVKOV NA 
POVRŠINO” (v nadaljnjem besedilu: D obrazec), na 
katerem imajo prijavljene vrtnine v zavarovanem prostoru

(šifra kmetijske rastline 401) ali vrtnine na prostem (šifra 
kmetijske rastline 402) ali mešano rabo (šifra kmetijske 
rastline 405) ali intenzivni sadovnjak jablan (šifra kmetijske 
rastline 601) ali intenzivni sadovnjak hrušk (šifra kmetijske 
rastline 602) ali intenzivni sadovnjak sliv in èešpelj (šifra 
kmetijske rastline 606);

·v primeru paradižnika, na površinah na katerih pridelujejo 
vrtnine iz prejšnje alineje, pridelujejo tipe paradižnika 
namenjene izkljuèno za svežo porabo; 

·imajo pred 18. avgustom 2014 sklenjene pogodbe za 
pridelek letnika 2014 z zadrugami ali gospodarskimi 
družbami s podroèja trgovine ali odkupa ali predelave;

·so ARSKTRP uradno predhodno obvestili o naèrtovanem 
umiku s trga, zelenem obiranju ali opustitvi spravila;

·pri administrativnih kontrolah  in kontrolah na mestu samem 
nimajo ugotovljenih nepravilnosti pri umiku s trga, zelenem 
obiranju oziroma opustitvi spravila.

Nosilci KMG morajo za uveljavljanje ukrepov, v obdobju od 18.8.2014 
do 30.11.2014, o vsakem naèrtovanem umiku s trga, o vsakem 
naèrtovanem zelenem obiranju in vsaki naèrtovani opustitvi spravila, 
predhodno uradno obvestiti ARSKTRP. Uradno obvestilo izvedejo na 
obrazcu »

« 
( ) po priporoèeni ali elektronski 
pošti. 
 
 Veè: www.mko.gov.si

PREDHODNO URADNO OBVESTILO O UMIKU S 
TRGA / ZELENEM OBIRANJU / OPUSTITVI SPRAVILA
navodila za izpolnjevanje obrazca
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VIŠJA DENARNA SOCIALNA POMOÈ ZA 
PROSTOVOLJCE

S 1. septembrom 2014 se je prièela uporabljati 
, ki je na novo uredila 

tudi položaj prejemnikov denarne socialne pomoèi, ki so prostovoljci. 
Že po prej veljavnem zakonu je veljalo, da je višina denarne socialne 
pomoèi odvisna od veè okolišèin: ali gre za samsko osebo, ali ima 
oseba otroke, ali je zmožna za delo in podobno. Ena od okolišèin, ki 
vpliva na višino denarne socialne pomoèi, je tudi ta, ali je oseba 
delovno aktivna. V kolikor opravlja kakšno delovno aktivnost, ki 
prispeva k njeni delovni (in socialni) vkljuèenosti, je denarna socialna 
pomoè višja. V tem primeru namreè oseba dobi še ti. dodatek za 
delovno aktivnost, ki je sicer del denarne socialne pomoèi.
Po novem velja, da se kot delovno aktivna oseba šteje tudi tisti 
prejemnik denarne socialne pomoèi, ki ima sklenjen pisni dogovor o 
opravljanju prostovoljskega dela po Zakonu o prostovoljstvu. 

 ureja dogovor o opravljanju 
prostovoljskega dela za primere opravljanja ti. organiziranega 
prostovoljstva (16. – 22. èlen ZProst). Za organizirano prostovoljstvo 
velja, da se izvaja v okviru prostovoljskih organizacij in najmanj 24 ur 
letno (7. èlen ZProst). To torej pomeni, da se višje denarne socialne 
pomoèi lahko nadejajo tisti njeni prejemniki, ki so hkrati prostovoljci v 
nevladni organizaciji, ki ima položaj prostovoljske organizacije, in ki 
so se z njo dogovorili, da bodo opravili vsaj 24 ur prostovoljskega dela
letno.

novela Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C)

Zakon o prostovoljstvu – ZProst

Na podlagi ZProst takšen dogovor ni nujno sklenjen v pisni obliki, 
razen v nekaterih primerih (èe to npr. zahteva prostovoljec, èe 
prostovoljsko delo traja veè kot 20 ur tedensko itd.). Ne glede na to pa 
dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki, èe bi prostovoljec iz tega 
naslova želel imeti višjo denarno socialno pomoè, saj lahko zgolj tako 
dokaže, da opravlja prostovoljsko delo in da je delovno aktiven.
Da bi torej prostovoljec imel višjo denarno socialno pomoè, je 
potrebno dvoje: da ima pisni dogovor o prostovoljskem delu za 
najmanj 24 ur letno in da prostovoljsko delo opravlja pri prostovoljski 
organizaciji. Za potrebe odmere (višje) denarne socialne pomoèi se ne 
glede na dejansko število ur šteje, da je takšen prostovoljec delovno
aktiven v obsegu od 60 do 128 ur meseèno.

Dogovor o prostovoljskem delu, ki je usklajen z ZProst ter z aktualno 
davèno zakonodajo, si lahko nevladne organizacije oziroma 
prostovoljci brezplaèno izdelajo tudi v naši spletni aplikaciji , 
pri èemer je potrebno izbrati dogovor, ki je namenjen prostovoljskim 
organizacijam. Prostovoljska organizacija je tista nevladna 
organizacija, pri kateri poteka prostovoljsko delo ali ki sama 
zagotavlja in usposablja prostovoljce za delo drugje in ki je 
vpisana v  pri AJPES.

Osebe, ki bodo na novo zaprosile za denarno socialno pomoè, in ki so 
istoèasno tudi prostovoljci v prostovoljskih organizacijah, lahko tako 
ob podaji vloge za denarno socialno pomoè priložijo tudi kopijo 
dogovora o opravljanju prostovoljskega dela, s èimer se jim denarna
socialna pomoè poveèa. Osebe, ki že prejemajo denarno socialno 
pomoè, imajo od septembra dalje pravico do višje pomoèi, v kolikor 
svojemu centru za socialno delo sporoèijo, da pri prostovoljski 
organizaciji opravljajo prostovoljsko delo in so torej delovno aktivni. 
To lahko storijo preko obrazca za sporoèanje sprememb glede 
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ki je na voljo . Izpolniti je 
potrebno rubriko »sporoèam naslednje spremembe«, ki se nahaja na 
prvi strani obrazca in vlogi predložiti kopijo omenjenega dogovora o 
opravljanju prostovoljskega dela. Prejemnik denarne socialne pomoèi, 
ki je samska oseba in ki je hkrati tudi prostovoljec, bo zaradi tega prejel 
za 75,37 EUR višjo denarno socialno pomoè. Èe denarno socialno 
pomoè prejema par in sta oba prostovoljca, se njuna skupna denarna 
socialna pomoè zaradi tega poveèa za 113,06 EUR.

Vir: www.ajpes.si

ePravnik

vpisnik prostovoljskih organizacij

tukaj

ZAPOSLI.ME 6/2014
 

Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od 
naslednjih kriterijev: 
?  so dolgotrajno brezposelne tj. vsaj 12 mesecev, 
?  nimajo dokonèanega srednjega izobraževanja, 
?  so mlajše od 30 let in brezposelne vsaj 6 mesecev, 
?  so starejše od 50 let in brezposelne vsaj 3 mesece, 
?  išèejo prvo zaposlitev in so pridobile strokovno ali poklicno 
izobrazbo pred manj kot 2 letoma in so brezposelne vsaj 6 mesecev, 
?  so invalidi ali so pripadniki etniène manjšine Romov. 

Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj eno leto. Javno povabilo je 
odprto do 30. 9. 2014 (sklop A) oz. do 28.11.2014 (sklop B). 

Veè informacij: 
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi 

Po novem subvencija za zaposlitev 
brezposelnih v višini 5.000 evrov za 
delodajalce iz  vse Sloveni je .  
brezposelnih starejših od 50 let in so 
vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci 
brezposelnih oseb.

VABILO NA KONGRES IZVAJALCEV 
RAÈUNOVODSKIH STORITEV

Laško, 8. - 10. oktober 2014

Kot vsako leto smo se tudi letos potrudili, da je program pester in 
raznolik, in preprièani smo, da bo vsak od vas naðel nekaj, kar ga bo 
pritegnilo.
Rok za prijave: 1. oktober 2014
Prijave na: http://kongres-zrs.gzs.si/slo/prijavnica
Informacije: Tajniðtvo ZRS, ga. Tanja Maliè
 
Avtor: Zbornica raèunovodskih servisov 

VPIS PODATKOV V REGISTER ZAVEZANCEV

Od 22.9.2014 dalje bo prijaviteljem zavezancev omogoèen vnos 
podatkov v Register zavezancev za dostop do informacij javnega 
znaèaja (RZIJZ). Prijavitelji (ministrstva in organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti) morajo vse obstojeèe zavezance vpisati v RZIJZ do 
17.10.2014. Prijavitelj odda prijavo za vpis zavezanca elektronsko,
p r e k  s p l e t n e  a p l i k a c i j e  n a  p o r t a l u  A J P E S .  

Podatki o zavezancih za informacije javnega znaèaja, vpisani v RZIJZ, 
bodo javni in prosto dostopni na spletnem portalu AJPES od 
17.10.2014 dalje.

Vir: www.ajpes.si

OSNOVNI PODATKI V XML STRUKTURI

AJPES bo dne 1.10.2014 zaèel na svojem spletnem portalu objavljati 
seznam vseh poslovnih subjektov, vpisanih v Poslovni register 
Slovenije, z osnovnimi podatki, ki bodo uporabnikom na voljo za 
ponovno uporabo v XML strukturi. 

Vir: www.ajpes.si

Pri posameznem poslovnem subjektu 
bodo dostopni podatki o matièni številki, 
popolnem imenu, poslovnem naslovu, 
p ravnoorgan izac i j sk i  ob l ik i  t e r  
registrskem organu. Seznam bo AJPES 
osveževal vsake tri mesece.
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VREDNOTICE ZA OSEBNO DOPOLNILNO 
DELO

Ena od novosti, ki jo s 1. januarjem 2015 prinaša novi Zakon o 
preprecevanju dela in zaposlovanja na crno – ZPDZC-1 (Uradni list 
RS, št. 32/14), je uvedba vrednotnic za osebno dopolnilno delo. S 
placilom vrednotnice bodo za izvajalca osebnega dopolnilnega dela 
placani prispevki za pokojninsko in za zdravstveno zavarovanje. Nacin 
placila vrednotnice za osebno dopolnilno delo je dolocen v ZPDZC-1, 
ki od 1. januarja 2015 dalje na novo ureja tudi sistem osebnega 
dopolnilnega dela, kot izjemo pri delu na crno, ki je sicer v veljavi že 
sedaj. Do konca leta 2014 za opravljanje te oblike dela veljajo še stari 
predpisi.
 
Priglasitev osebnega dopolnilnega dela po 1. januarju 2015 
Priglasitev osebnega dopolnilnega dela bo po 1. januarju 2015 
posameznik opravil pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES), prek spletnega portala AJPES ali osebno 
na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev opravi prek spletnega 
portala AJPES. 

Za osebno dopolnilno delo se bo po 1. januarju 2015 štelo: 
- kadar posameznik sam opravlja dela pomoci v gospodinjstvu, njim 
podobna dela ali opravlja druga manjša dela, ki se lahko opravljajo le za 
fizicno osebo, 
- kadar posameznik sam izdeluje izdelke domace in umetnostne obrti v 
skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se 
izdelujejo na domu pretežno rocno ali po pretežno tradicionalnih 
postopkih in jih prodaja, ali kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in 
zelišca. 

Natancen seznam del, ki jih bo mogoce opravljati kot osebno 
dopolnilno delo, bo dolocen v podzakonskem aktu, ki zaenkrat še ni 
sprejet. 

Vrednotnica za osebno dopolnilno delo 
Od 1. januarja 2015 dalje bo posameznik, ki bo priglasil osebno 
dopolnilno delo, to delo lahko opravljal le na podlagi vrednotnice, ki bo 
glasila na njegovo ime. S plaèilom vrednotnice v znesku 9 evrov bodo 
za posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo, plaèani prispevki 
za socialno varnost: 
- 7 evrov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 
- 2 evra za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno 
bolezen. 

Vrednotnica bo veljala za koledarski mesec, pridobljena pa bo morala 
biti najpozneje pred zaèetkom opravljanja dela. Zahtevek za pridobitev 
vrednotnice, ki se šteje za obraèun prispevkov za socialno varnost, bo 
moral vložiti: 
- naroènik osebnega dopolnilnega dela (fizièna oseba), kadar bo 
izvajalec zanj opravljal dela, kot so pomoè v gospodinjstvu in temu 
podobna in druga manjša dela, 
- izvajalec osebnega dopolnilnega dela, ki sam izdeluje izdelke domaèe 
in umetnostne obrti in druge izdelke ter jih prodaja, ali ki nabira in 
prodaja gozdne sadeže in zelišèa. 

Omejitev prihodkov 
Po novi ureditvi osebnega dopolnilnega dela, ki bo zaèela veljati s 1. 
januarjem 2015, bodo veljali tudi novi pogoji omejitve prihodka iz 
naslova opravljanja osebnega dopolnilnega dela. Le-ta pri 
posamezniku v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne 
bo smel presegati treh povpreènih meseènih neto plaè v Republiki 
Sloveniji v preteklem koledarskem letu. Podrobnejša doloèila in 
pravila v zvezi osebnim dopolnilnim delom, ki bodo veljala od 1. 
januarja 2015 dalje, bo vseboval podzakonski akt, ki ga predvideva 
ZPDZC-1 in bo izdan najpozneje do 31. decembra 2014. 

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

NABAVA MOBILNIH APARATOV
 
Podjetje bi rado kupilo mobilne aparate v vrednosti nad 500 EUR. Ker 
tovrstni aparati hitro zastarajo jih zanima, ali jih je treba evidentirati 
med osnovna sredstva in jih amortizirati ali jih lahko dajo med drobni 
inventar in jih takoj odpišejo.

ZDDPO-2 v 33. èlenu navaja, da se amortizacija kot odhodek prizna v 
obraèunanem znesku z uporabo metode enakomernega èasovnega 
amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih stopenj, ki so doloèene v 
petem odstavku navedenega èlena. Najvišja letna amortizacijska 
stopnja je za opremo doloèena v višini 20 %. Amortizacija se 
obraèunava posamièno. V 6. odstavku 33. èlena je zapisano, da se lahko 
pri opredmetenem osnovnem sredstvu, katerega doba uporabnosti je 
daljša od enega leta in katerega posamièna nabavna vrednost ne 
presega vrednosti 500 eurov, kot odhodek ob prenosu v uporabo prizna 
odpis celotne nabavne vrednosti. Torej ZDDPO-2 natanèno doloèa 
davèno priznano amortizacijo. Pri sestavljanju obraèuna davka od 
dohodka pravnih oseb se moramo obvezno ravnati po navedenem 
èlenu. Za poslovne namene podjetje pri doloèanju amortizacijske 
stopnje upošteva SRS 13.08. Doba koristnosti opredmetenega 
osnovnega sredstva je odvisna od:

·prièakovanega fiziènega izrabljanja,
·prièakovanega tehniènega staranja,
·prièakovanega gospodarskega staranja ter
·prièakovanih zakonskih in drugih omejitev uporabe.

Kot doba koristnosti posameznega sredstva se upošteva tista, ki je 
glede na posameznega izmed naštetih dejavnikov najkrajša. Iz 
navedenega izhaja, da podjetje lahko za poslovne namene hitreje 
amortizira sredstvo kot za davène namene.

Vir: /dashofer.siRaèunovodski in davèni nasvet

NAKUP NEPREMIÈNINE NA JAVNI DRAŽBI

Vrednost nepremiènine je veliko višja od nakupne vrednosti. V poslovne 
knjige bi radi vnesli ocenjeno vrednost (sodna cenitev). Lahko vnesemo 
razliko preko kapitala?

Skladno s SRS 1.10 se opredmetena osnovna sredstva ob zaèetnem 
pripoznanju izkazujejo po nabavni vrednosti. Nabavno vrednost 
sredstva sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevraèljive 
nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoèe pripisati neposredno 
njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in 
namestitve ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. 
Takšno pravilo zaèetnega vrednotenja velja, ne glede na to za kateri 
model vrednotenja opredmetenega osnovnega sredstva se odloèimo 
(model nabavne vrednosti ali model prevrednotenja). Od izbranega 
modela je lahko odvisno kasnejše raèunovodsko spremljanje tega 
sredstva. Po modelu nabavne vrednosti je dovoljena le slabitev prvotno 
izkazane nabavne vrednosti. Èe se odloèimo za model prevrednotenja, 
je treba knjigovodsko vrednost sredstva na dan bilance stanja 
prilagoditi pošteni vrednosti tega sredstva. Ne smemo pa pozabiti, da 
ta model zahteva sprotno spremljanje tržnih dogajanj in èe so ta 
precejšnja in povzroèajo pomembne razlike med knjigovodsko in 
tržno vrednostjo sredstva, je potrebno nadaljnje prevrednotenje. 
Povedano drugaèe, èe se odloèimo za ta model, je treba ustrezno 
prilagajati knjigovodsko vrednost sredstva za pomembne razlike na 
dan bilance stanja tudi, èe nam poznejše spremembe ne ustrezajo. 
Izbrani model je treba upoštevati tudi za celotno skupino sredstev 
(sredstva podobne narave in uporabe pri poslovanju podjetja). Po 
modelu prevrednotenja se znesek prevrednotenja sredstva izkaže na 
presežku iz prevrednotenja (v dobro konta 951), za isti znesek se 
poveèa nabavna vrednost nepremiènine, v breme konta 023. V letih, ki 
sledijo prevrednotenju, se za poveèani znesek amortizacije zaradi 
prevrednotenja znižuje presežek iz prevrednotenja in poveèuje 
poslovni izid.

Vir: Raèunovodski in davèni nasvet
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IZPLAÈILO POGODBE O POSLOVANJU
 
pogodbe o poslovodenju v letu 2014 za nazaj, od decembra 2011 do 
aprila 2013?

Lastnik enoosebne družbe je imel sklenjeno pogodbo o poslovodenju. 
Zavarovan je bil na podlagi 040. Do novembra 2011 se je pogodba tudi 
izplaèevala. Izplaèevalec je bil glavni delodajalec. Od decembra 2011 
in do 12. 4. 2013 pa se pogodba ni izplaèevala zaradi likvidnostnih 
težav. Dne 13. 4. 2013 se je lastnik zaposlil (pogodba o zaposlitvi) na tej 
isti družbi, zavarovalna podlaga 001. 

Obraèun in izplaèilo poslovodne nagrade v enoosebni družbi naj bi 
se izvajalo na osnovi pogodbe o poslovodenju, ki je enkrat meseèno 
ali pa enkrat letno, vendar v obraèunskem obdobju. Kljub tej 
pogodbi si mnogi lastniki– direktorji niso obraèunali in izplaèali 
poslovodne nagrade. Èe se je poslovodna nagrada obraèunala in se 
zaradi finanènih težav ni izvedlo plaèilo, je izplaèilo predvideno, ko je 
izvedba iz finanènih razlogov mogoèa. Seveda je mogoèe izvesti 
obraèun za nazaj, vendar bi tak postopek v primeru inšpekcijskega 
pregleda sprožil spremenjeno davèno obravnavo in bi obraèun v letu, v 
katerem se izvede, utegnil biti davèno nepriznan strošek. Zadeva je 
sporna tudi iz vidika pripoznave stroška v skladu s Slovenskimi 
raèunovodskimi standardi (SRS 14), kjer je treba stroške zajemati v 
èasu nastanka.

Pri izplaèilu za nazaj, ko je poslovodna oseba imela prijavo 040, se 
izpolni REK-1 obrazec VP 1141 in navede, da gre za izplaèilo iz 
odboja, ko so bile poslovodne nagrade obraèunane. NPR 11.2012. 
Izdela se ga za vsak mesec posebej. Obraèuna se dohodnina oziroma 
davèni odtegljaj, ki ga izraèunate po povpreèni stopnji upoštevajoè še 
plaèe iz leta 2014. Namreè, izplaèilo poslovodne nagrade se šteje kot 
izplaèilo dohodka v letu 2014 in bo skupaj s plaèo predstavljalo 
dohodke leta 2014. 

Prispevkov se ne obraèuna oziroma je obraèun enak, kot bi bil v letih, 
ko ni bilo izplaèila, saj je poslovodna oseba v obdobju, ko se 
poslovodna nagrada ni izplaèala, predlagala OPSVZ obrazec za 
prispevke za socialno zavarovanje in je poslovodji tedaj to delo v 
podjetju predstavljalo edini in glavni poklic. Dolg za prispevke v tem 
primeru nima vpliva na obraèun. 

Pri informativnem obraèunu dohodkov za posamezno leto se pri 
obraèunih poslovodnih nagrad, pri prijavi 040, kot odbitna postavka 
upoštevajo prispevki, ki jih je poslovodna oseba plaèala kot fizièna 
oseba. Kako bo/bi Davèna uprava postopala v primeru izplaèila za 
nazaj, mi ni znano. Glede na to, da so OPSVZ že bili oddani v letih kot 
je nastajala obveznost, je verjetnost, da bi upoštevali kot odbitno 
postavka, majhna oziroma nièna. O tem bi morali povprašati na DURS.

Vir: /dashofer.siPlaèe in kadri

RAZLIKA DO MINIMALNE PLAÈE

Delavka, zaposlena za doloèen èas v gospodarstvu, je bila cel mesec 
na bolniški. Kako obraèunati razliko do minimalne plaèe na plaèilni 
listi v naslednjem primeru:

Refundacija bolniške za mesec x: I bruto je 710,63 EUR, II bruto je 
826,75 EUR. Zahtevek do ZZZS znaša 826,75 EUR. Plaèilna lista 
delavke: bruto plaèa 710,63 EUR, izplaèilo 551,94 EUR.

Na podlagi 16. èlena Pravilnika o obraèunu bruto nadomestil plaè med 
zaèasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega 
zavarovanja in o naèinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povraèilo 
izplaèanih nadomestil Zavod za zdravstveno zavarovanje na podlagi 
zahtevka povrne delodajalcem tudi obraèunane in plaèane zakonsko 
doloèene prispevke od razlike med višino minimalne plaèe in višino 
nadomestila plaèe po predpisih obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, èe je nadomestilo plaèe nižje od minimalne plaèe. 
Zahtevek za refundacijo prispevkov od te razlike se praviloma vloži 
soèasno z zahtevkom za refundacijo bruto nadomestil plaè. 
Delodajalec mora v zahtevku za refundacijo prikazati skupno višino 
prispevkov, ki jih je na podlagi veljavne zakonodaje obraèunal od 
razlike med minimalno plaèo in bruto nadomestilom plaèe. Pri 
obraèunu se upoštevajo zakonsko doloèene prispevne stopnje 
tistih vrst prispevkov, za katere je zakonsko doloèeno, da se 
plaèujejo od minimalne plaèe.

V primeru, ko je v breme Zavoda obraèunano nadomestilo za 
celomeseèno delovno obveznost, se izraèun prispevkov izvede na 
naslednji naèin:

·Razlika do minimalne plaèe = minimalna plaèa – znesek 
bruto nadomestila plaèe;

·Prispevki v breme Zavoda = razlika do minimalne plaèe x 
prispevna stopnja/100.

Najnižja osnova za obraèun prispevkov za osebe v delovnem razmerju 
je, skladno s 4. odstavkom 144. èlena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, znesek 60 % zadnje znane 
povpreène letne plaèe zaposlenih v Republiki Sloveniji, preraèunane 
na mesec (v nadaljevanju: povpreèna plaèa). a dalje pa tudi prispevki 
za zdravstveno zavarovanje. 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju namreè 
doloèa, da je za delavce v delovnem razmerju osnova za plaèilo 
prispevkov za zdravstveno zavarovanje enaka osnovi za plaèilo 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je doloèena v 
144. èlenu ZPIZ-2.

Minimalna osnova za prispevke iz 4. odstavka 144. èlena ZPIZ-2 se 
skladno z doloèbami prvega in enajstega odstavka 410. èlena ZPIZ-2 
uvaja postopoma in v prehodnem obdobju znaša v letu 2013 in 2014 – 
minimalna plaèa, od 2015 do vkljuèno 2017 52 % povpreène plaèe, v 
letu 2018 54 % povpreène plaèe, v letu 2019 56 % povpreène plaèe, v 
letu 2020 58 % povpreène plaèe, od 2021 dalje pa 60 % povpreène 
plaèe.

Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevke za 
zdravstveno zavarovanje veljajo posebna pravila. Èe se prispevki za 
zdravstveno oziroma pokojninsko in invalidsko zavarovanje plaèujejo 
od najnižje osnove za prispevke, kot je doloèena z ZPIZ-2, je 
delodajalec zavezanec za plaèilo prispevka za zdravstveno 
zavarovanje od razlike med najnižjo osnovo za plaèilo prispevka ter 
plaèo ali nadomestilom plaèe za zavarovanca, zavarovanec pa le za del 
prispevka, ki odpade na plaèo ali nadomestilo plaèe.

Od razlike do minimalne plaèe je treba obraèunati vse prispevke 
za socialno varnost s posebnostjo, da bodo prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevki za 
zdravstveno zavarovanje od omenjene razlike v celoti bremenili 
delodajalca. Tudi pri refundaciji boste uveljavljali tako nadomestilo in 
prispevke na nadomestilo kot obraèunane prispevke delodajalca od 
razlike do minimalne plaèe. Omenjeno je predvideno tudi v 
pripomoèku za oblikovanje zahtevka za refundacijo, ki ga boste našli 
na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Prispevke od 
razlike do minimalne plaèe (seveda le tiste, ki bremenijo delodajalca) 
se vpiše v posebno polje in se povrnejo skupaj z bruto nadomestilom in 
prispevki na bruto nadomestilo.

Vir: Plaèe in kadri

Èe je izplaèana plaèa oziroma nadomestilo plaèe nižje od minimalne 
osnove, se od razlike do minimalne osnove obraèunajo in plaèajo 
prispevki, in sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje, od 
prvega februarja dalje pa tudi prispevki za zdravstveno zavarovanje. 
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VLAGANJE V RAZVOJ KOT DAVÈNA 
OLAJŠAVA

Od 1.1.2013 lahko podjetje, ki izvaja raziskovalno-razvojno dejavnost 
oziroma projekte, sredstva, ki ji vlaga v ta namen, uveljavlja kot 100% 
davèno olajšavo, ko se obraèunava davek na dobièek. V èlanku si lahko 
pogledate, za katere raziskovalno-razvojne projekte lahko davèno 
olajšavo uveljavljate, kakšni so pogoji in kaj je potrebno storiti za 
uveljavljanje davène olajšave. Davèni zavezanec lahko uveljavlja 
zmanjšanje davène osnove v višini 100% zneska, ki predstavlja 
vlaganja v raziskave in razvoj v tem obdobju, vendar najveè v višini 
davène osnove. Neizkorišèen del davène olajšave lahko le-ta v 
davènem obdobju zmanjšuje davèno osnovo v naslednjih petih davènih 
obdobjih.
Konkretno: èe podjetje npr. v davènem letu za raziskovalno-razvojne 
projekte (na kratko razvoj ali R&R ter ang. R&D ali research-and-
development) vloži 100.000 EUR, ta znesek v celoti uveljavlja kot 
olajšavo, ki se odšteje od dobièka, ki je nato predmet obdavèitve.

Komu so davène olajšave za vlaganje v razvoj in raziskave 
namenjene?
Na podlagi sprememb ZDoh-2 in ZDDPO-2, lahko od 1.1.2013 
podjetja v Sloveniji, ki izvajajo raziskovalno-razvojne projekte, 
uveljavljajo višje olajšave, ki so v primeru vlaganj v raziskave in razvoj 
kar 100%. Pozor: Predmetne olajšave (in tudi drugih NE) ne morejo 
uveljavljati tista podjetja, ki ugotavljajo davèno osnovo na podlagi 
normiranih odhodkov (bodisi s.p ali d.o.o.)! Namenjene so vsem tistim 
propulzivnim podjetjem (ne glede na panogo in velikost), ki resno in 
sistematièno vlagajo sredstva v razvoj novih in/ali bistveno izboljšanih 
proizvodov/storitev, s katerimi bodo lahko prodrla na nova ciljna 
tržišèa oziroma poveèala tržni delež na obstojeèih trgih.

Izkoristite priložnost!
Èe ste eno od teh perspektivnih, propulzivnih podjetij, preprosto 
morate izkoristiti priložnost, da vsa vložena sredstva v raziskave in 
razvoj v podjetju uveljavite kot 100% davèno olajšavo pri obraèunu 
davka na dobièek (pri èemer boste znesek letnega vložka v raziskave in 
razvoj preprosto v celoti odšteli od dobièka, ki je nato predmet 
obdavèitve). Pripraviti je potrebno investicijski naèrt, s katerim 
opredelite svoje zastavljene cilje ter sredstva, ki so za to potrebna (in so 
predmet olajšave). Obièajno je v takšnem elaboratu tudi predstavljen 
terminski plan in pristopi, strategije, financiranje ipd.

Vir: Moj spletni priroènik 37/14

VSE NA ENEM MESTU  

Ste že pripravljeni na spremembe DDV pravil, ki jih bo prineslo novo 
leto?

Pri Podjetniškem portalu opozarjajo, da bo 1. januar 2015 prinesel 
 za doloèanje kraja obdavèitve za 

telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ter elektronske 
storitve opravljene konènim potrošnikom (B2C) v drugo državo 
èlanico EU.

Spremembe pravil bodo vplivale na poslovne procese zavezancev za 
davek, spremenil pa se bo tudi naèin sestavljanja in predlaganja 
obraèunov davka. Podjetja bodo morala za tovrstne transakcije 
obraèunavati lokalni DDV, se pravi glede na stopnjo DDV v državi 
nakupa, prav tako pa bodo DDV morala plaèati tudi vsaki posamezni 
èlanici EU posebej. To bo moè storiti na dva naèina:

1. Podjetje se bo registriralo za DDV v vseh tistih državah 
èlanicah EU, kjer imajo sedež ali prebivališèe njihovi 
naroèniki in bo tam oddajalo obraèune ter plaèevalo 
obraèunani DDV.

2. Podjetje se bo obveznosti registracije v vsaki posamezni 
državi EU lahko izognilo in sicer tako, da se bo prijavilo v 
posebno ureditev – vse na enem mestu.

Posebna ureditev je opcijska in velja le za dobave zgoraj navedenih 
storitev konènim kupcem iz druge države èlanice. Ureditev pomeni 
poenostavitev pri obraèunavanju in plaèevanju DDV, saj bo omogoèala 
davènim zavezancem, da izpolnjujejo svoje DDV obveznosti v eni 
državi èlanici, tako da uporabijo eno samo davèno številko in oddajo en 
sam obraèun. Posebne obraèune DDV bodo podjetja tako oddajala na 
en elektronski portal, iz katerega bodo ti obraèuni potem avtomatièno 
preneseni tistim državam èlanicam, v katere bodo podjetja dobavljala 
storitve.

Vir: Podjetniški portal

pomembne spremembe DDV pravil

DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI

Ali lahko fizièna oseba z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji 
nakaže denarna sredstva iz TRR za dejavnost na osebni TRR za namen 
plaèila stroškov gospodinjstva?

Fizièna oseba z registrirano dopolnilno dejavnostjo sme za plaèilo 
stroškov gospodinjstva sredstva iz TRR za dejavnost nakazati na 
osebni TRR pod pogojem, da so pretoki denarja med dejavnostjo in 
gospodinjstvom ustrezno evidentirani.

V skladu s tretjim odstavkom 37. èlena Zakona o davènem 
postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4 s spremembami) 
mora samostojni podjetnik posameznik in posamezniki, ki samostojno 
opravljajo dejavnost, imeti za namene v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti loèen transakcijski raèun. Samostojni podjetnik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, lahko skladno z 
doloèili SRS 39 pri svojem poslovanju prosto razpolaga z gotovino. 
Dvige in pologe oziroma pretoke denarnih sredstev med dejavnostjo in 
gospodinjstvom evidentira v skupini 91. Pod pogojem, da podjetnik 
pretoke denarja med dejavnostjo in gospodinjstvom ustrezno 
evidentira, so ti dovoljeni.

Vir: www. Fu.gov.si

KAJ PA IZVRŠBA NA PLAÈO

Zadnja novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J), ki velja od 30. 
Julija, prinaša precej sprememb na podroèju izvršbe na plaèo. 

Spremembe se nanašajo na doloèila o omejitvah in izvzetju prejemkov 
iz izvršbe in natanèneje urejajo prejemke, na katere je mogoèe seèi z 
izvršbo. Dopolnjena je ureditev upravno izplaèilne prepovedi,  novela 
pa podaja odgovore tudi na vprašanja vrstnega reda sklepov o izvršbi 
ter možnosti ustavitve izvršbe v primeru prenizkih prejemkov.  

Pri izvrševanju sklepov o izvršbi se delodajalcem pogosto postavljajo 
vprašanja vrstnega reda izvrševanja posameznega sklepa in tudi 
vprašanja glede omejitev ter glede obsega izvršbe na plaèo:

·Ali sklep o davèni izvršbi "prehiti" ostale sklepe, ki se že 
izvršujejo?

·Ali preživnina prehiti navaden sodni sklep?
·V kakšnem vrstnem redu je treba izvrševati posamezne 

sklepe sodišèa ali davènega organa in upravno-izplaèilno 
prepoved?

·Ali je dovoljeno zarubiti regres, jubilejne nagrade, 
odpravnino?

·Kako pa je z izvršbo na povraèilo stroškov za prehrano in 
prevoz na delo ter na potne stroške in dnevnice?

·Kako izvršiti (najbolj pogost) sklep o izvršbi na podlagi 
verodostojne listine? Ali ga izvršimo samo za plaèo ali tudi 
za ostale prejemke?

·Kakšen pomen ima upravno-izplaèilna prepoved na plaèo? 
Ali lahko delavec dovoli upravno-izplaèilno prepoved tudi v 
breme svoje minimalne plaèe?

Vir: www.dashofer.si
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EKO

Kaj je ekološko kmetovanje?
Ekološko kmetovanje je naèin kmetovanja, ki upošteva ravnovesje v 
sistemu tla-rastline-živali-èlovek in zagotavlja sklenjeno kroženje 
hranil in pretok energije v njem. Je oblika sonaravnega gospodarjenja s 
kulturno krajino in naravnimi viri.

Cilji ekološkega kmetovanja
· ohranjanje rodovitnosti tal
· živalim ustrezna reja in krmljenje
· pridelava zdravih živil
· zašèita naravnih življenjskih virov (tla-voda-zrak)
· èim manjša obremenitev okolja
· aktivno varovanje okolja in biološke raznovrstnosti
· gospodarna uporaba energije in surovin
· zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu

Ali je tradicionalno kmetovanje tudi ekološko?
Tradicionalno kmetovanje z upoštevanjem kroženja snovi na kmetiji, 
kolobarjenjem, brez uporabe mineralnih gnojil in pesticidov izhaja iz 
poznavanja narave kulturnih rastlin in živali. Ima mnoge poteze 
ekološkega kmetijstva, vendar ga ne moremo istovetiti z ekološkim ali 
biološkim kmetovanjem. To vsebuje pomembno komponento nadzora 
izvajanja dejavnosti. Tako je ekološko kmetovanje priznano kot shema 
zagotavljanja posebne kakovosti pridelkov in izdelkov. Kar potrjuje z 
ustreznimi predpisanimi oznakami.

Slovenija podpira ekološko kmetovanje!
V okviru 2. osi Programa razvoja podeželja so predvideni razlièni 
ukrepi za spodbujanje sonaravne rabe kmetijskega prostora - 
Kmetijsko okoljska plaèila (KOP), kjer je možno pridobiti plaèila tudi 
za ekološko kmetovanje. Pomen ekološkega kmetijstva za Slovenijo 
poudarja Akcijski naèrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji 
(ANEK). V nastajajoèi strategiji slovenskega kmetijstva ima ekološko 
kmetijstvo pomembno mesto.

Vir: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Ali ekološko kmetovanje pomeni povratek v preteklost?
Ekološko kmetijstvo izhaja iz razumevanja naravnih procesov in 
kroženja snovi v naravi. S tem se vraèa k izhodišèem kmetovanja, kjer 
so naši predniki upoštevali naravne zakonitosti, da so pridelali èim veè. 
Sodobno ekološko kmetovanje kombinira stoletne izkušnje z novimi 
izsledki in uporabo novih tehnologij. Ekološko kmetovanje lahko teèe 
tudi na velikih površinah z uporabo sodobnih strojev, ki so prilagojeni 
postopkom ekološkega kmetovanja.

Zakaj ekološko kmetovanje?
Intenzivna konvencionalna pridelava in 
prireja temeljita na želji po èim veèjem 
pridelku in izhajata iz tehnologij, ki so 
odvisne od uporabe pesticidov, 
mineralnih gnojil in moènih krmil. V 
primerih neodgovorne uporabe lahko 
obremenita okolje in ogrozita tudi 
zdravje ljudi. Ekološko kmetijstvo 
vzpostavlja pogoje za trajnostno 
pridelavo in prirejo.

DELAVNICA ZA MAJHNE ORGANIZACIJE

Delavnica: S kreativnimi tehnikami do razvoja izdelka/storitve v 
majhnih organizacijah
Delavnici bosta v èetrtek, 2. oktobra 2014 v podjetniškem centru 
KonektOn na Kozini in v èetrtek, 9. oktobra 2014 v podjetniškem 
Inkubatorju v Sežani, vsakiè od 9.00 do 15.30 
Danes preživi tisti, ki je drugaèen in je ta drugaènost za kupca vredna. 
Zato je rdeèa nit dogodka spoznavanje poti do inovativnih in kreativnih 
rešitev za potrebe kupcev.

Vsebina delavnice 
· vrednost vašega izdelka/storitve skozi koristnost za kupca,
· razvojni potencial vašega izdelka/storitve,
· praktièna uporaba tehnik za prepoznavanje priložnosti za 

vaše izdelke/storitve,
· sestavine izdelka/storitve z vidika kupca ter snovanje 

storitvenega cveta, 
· praktièna uporaba tehnik za presojo primernosti sprememb 

na izdelku. 

· KonektOn d.o.o., Obrtno-industrijska cona Hrpelje 19B, 
Kozina, 1. nadstropje

· Inkubator d.o.o. Sežana - PIC, Kraška ulica 2, Sežana, 1. 
nadstropje (seminarska soba)

Prosimo, da izpolnjeno prijavniso pošljete najkasneje do torka, 30. 
septembra 2014, na e-naslov: . Dodatne informacije 
dobite na (05) 731 35 00. Število mest je omejeno, zato se prijavite še 
danes.

Rešitve so na dlani. le spregledati moramo. Pridružite se nam na 
popotovanju do rešitev!

info@inkubator.si

Delavnica predvideva predavateljski del in praktièni del, ki vkljuèuje 
veèinoma delo v timih, pa tudi samostojno delo. Med delavnico sta 
predvidena dva odmora. Izvajalka ima šestnajstletne izkušnje s 
podroèja strateškega in operativnega trženja, korporativnega 
komuniciranja podjetništva in managementa. Poleg nje bo del 
programa izvedla Katarina Košmrlj, habilitirana pedagoška in 
raziskovalna asistenka s petletnimi praktiènimi izkušnjami na univerzi 
na Primorskem in s številnimi izkušnjami pri spodbujanju kreativnosti 
v majhnih organizacijah. 

NOVOSTI STORITVE ZAVODA

Portal PoišèiDelo.si omogoèa hitro in ažurno komunikacijo ne glede na 
geografsko oddaljenost uporabnika od najbližjega urada za delo, kar 
prihrani èas in potne stroške. Še posebej za mlade, ki v tem èasu 
zakljuèujejo šolanje, se je tovrstna elektronskega oblika sodelovanja z 
Zavodom obnesla kot izjemno prijazna, enostavna, lahko dostopna ter 
varna. 

Vsi, ki se želite prijaviti pri Zavodu, lahko z uporabo spletnih storitev 
prijavo v evidenco opravite kadarkoli, 24 ur na dan, na povezavi 

. Po oddaji vloge boste na vaš elektronski naslov 
prejeli: datum prvega zaposlitvenega svetovanja pri kariernem 
svetovalcu, prav tako pa boste pridobili še poglavitne informacije o 
iskanju zaposlitve, vaših pravicah in obveznostih.

www.poiscidelo.si

Portal PoišèiDelo.si omogoèa iskalcem zaposlitve in brezposelnim 
osebam z eno vstopno toèko veè storitev hkrati, in sicer:

· pregled prostih delovnih mest
· naroèanje na SMS-e in eObvestila o prostih delovnih 

mestih
· predstavitev delodajalcem in komunikacijo z delodajalci 

(Predstavi se)
· nasvete za iskanje zaposlitve (eSvetovanje)
· elektronsko oddajo prijave v obe evidenci Zavoda 

(evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev 
zaposlitve)

· elektronsko oddajo vloge za pridobitev denarnega 
nadomestila.

Vir: Zavod za zaposlovanje R Slovenije
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VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

S stališèa varnosti in zdravja pri delu so pomembna naèela, ukrepi, 
pravila in dejavnosti, ki delavcu omogoèajo varno, zdravo in uspešno 
opravljanje poklicnega dela brez škode za njegovo zdravje skozi 
celotno delovno dobo, hkrati pa omogoèajo višjo produktivnost v 
podjetju, kakovostnejše izdelke in storitve, veèajo ugled podjetij in 
zadovoljstvo zaposlenih.

Dolžnost delodajalca
Delodajalec je dolžan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take 
delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale veèjo stopnjo 
varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vkljuèene v vse aktivnosti 
delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh. Èe delodajalec prenese 
strokovne naloge iz podroèja varnosti in zdravja pri delu na 
strokovnega delavca ali strokovno službo (varnostni inženir ali zunanja 
pooblašèena pravna oseba), ga to ne odvezuje odgovornosti na tem 
podroèju. Obveznosti delavcev na podroèju varnosti in zdravja pri delu 
ne vplivajo na naèelo odgovornosti delodajalca. To pomeni, da je 
materialna in kazenska odgovornost za neupoštevanje zakona o 
varnosti in zdravju pri delu, v konèni fazi na strani delodajalca! 
Strokovni delavec je namreè po zakonu oseba, ki mu delodajalec 
poveri opravljanje strokovnih nalog iz varstva in zdravja pri delu.

Pravice in dolžnosti delavca
Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja 
varnost in zdravje pri delu. Delovni proces mora biti prilagojen 
telesnim in duševnim zmožnostim delavca, delovno okolje in sredstva 
za delo pa morajo glede na naravo dela zagotavljati delavcu varnost in 
ne smejo ogrožati njegovega zdravja.

Delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu. Delavec mora opravljati delo s tolikšno 
pazljivostjo, da s tem varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in 
zdravje drugih oseb. Delavec mora uporabljati varnostne naprave ter 
sredstva in osebno varovalno opremo pri delu skladno z njihovim 
namenom, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem 
stanju. Delodajalci in delavci oziroma njihovi predstavniki se morajo o 
vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obvešèati, skupno 
posvetovati ter soodloèati v skladu s tem zakonom in predpisi o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju. 

Vzgoja in izobraževanje
Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu sta 
sestavni del splošnega in poklicnega izobraževanja na šolah vseh vrst in 
stopenj ter sestavni del uvajanja v delo in stalnega strokovnega 
usposabljanja delavca. To praktièno pomeni, da je potrebno 
permanentno poskrbeti za vzgojo in izobraževanje v zvezi z varnostjo 
in zdravjem pri delu, skozi celotno življenjsko pot zaposlenih!

Veè o tej temi preberite v vestniku 
.

Varnost in zdravje na delovnem 
mestu

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ne sme 
delavcu povzroèiti finanènih obveznosti, prav 
tako ne smejo zdravstvene posledice opravljanja 
dela prizadeti delavèeve plaèe ter posegati v 
njegov, z delom pridobljeni materialni in socialni 
položaj. Ukrepi, ki jih izvaja delodajalec in ki se 
nanašajo na varnost in zdravje pri delu, ne smejo 
delavcem povzroèati nobenih finanènih 
obveznosti.

SEZNAM NEPLAÈNIKOV DAVKOV V FURS

Finanèna uprava RS javno objavlja seznam davènih zavezancev z 
zapadlimi neplaèanimi davènimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu 
pred mesecem objave presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. 
Namen objave je krepitev davène kulture, izboljšanje plaèilne 
discipline ter poveèanje prostovoljnega, pravilnega in pravoèasnega 
obraèunavanja in plaèevanja davènih obveznosti. 

Enoten seznam neplaènikov davkov Finanène uprave RS (FURS) 
je prviè objavljen 8. avgusta 2014. Pred tem sta Carinska uprava 
RS in Davèna uprava RS objavljali loèena seznama neplaènikov. 

STROKOVNI POSVET

Vabimo vas na strokovni posvet: Kdo in kako vodi finance podjetja? 
Èe sploh kdo., v sredo, 4.11.2014, 9.00 - 15.00 dvorana A, GZS, 
Dimièeva 13, Ljubljana.

Dodatne ozvedbe:
- 21. oktobra 2014, Grand Hotel Primus Ptuj
- 23. oktobra 2014, Grand Hotel Toplice Bled

Strokovni posvet je namenjen vsem, ki so þe preprièani, da morajo 
sami poskrbeti za svojo finanèno varnost. Na trgu preþivi samo tisto 
podjetje, ki ima primerjalne prednosti in jih zna prodati. Povedali vam 
bomo, kaj je prav in kje so meje poslovnih odloèitev.

Na trgu preþivi samo tisto podjetje, ki ima primerjalne prednosti in jih 
zna prodati. Znanje o financah v podjetju, raèunovodskem servisu 
ponuja nove moþnosti oblikovanja storitev, ki jih svojim naroènikom 
konkurenca ne teþko ponudi. S tem si zagotovijo dodaten zasluþek in 
zvestobo naroènikov. Le nerazsodni vodje podjetij bi zapustili 
raèunovodski servis, ki jim pravoèasno sporoèa, kdaj morajo svoje 
poslovanje spremeniti, da ne pride do najhujðega - propada podjetja.

Vsak udeleþenec prejme Priroènik za doseganje naèrtovanih 
denarnih tokov - Izzivi vodenja poslov. Kotizacija: 50,00 € + DDV, 
Kosilo zagotovljeno.

Program pripravil in izvaja: dr. Joþko Peterlin, ki  je ustanovitelj 
Inðtituta za poslovne finance Smartfin, z dolgoletno prakso na 
podroèju vodenja financ v podjetju. Bil je finanèni direktor in èlan 
uprave Droge, direktor za problematiène naloþbe v banki, èlan uprave 
Telekoma Slovenije. Peterlin je avtor mnogih knjig in èlankov. Poleg 
svetovanja je tudi eden najbolj priljubljenih voditeljev delavnic in 
seminarjev, ki zagotovo spremenijo prioriteto poslovnih aktivnosti 
udeleþencev. Þe tretje leto zaporedoma je bil, po izboru uporabnikov 
spletnega portala Tax-Fin-Lex, izbran za najuglednejðega finanènega 
strokovnjaka v Sloveniji. 

Najboljðo banèno prakso pa bosta predstavila Robert Kristanc in mag. 
Katja Boþiè iz Gorenjske banke.

Dodatne informacije: info@smartfin.si
Avtor: Zbornica raèunovodskih servisov 

Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plaèati zaradi utemeljenih 
oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, 
obstojeèa zakonodaja omogoèa možnost odpisa, delnega odpisa, 
odloga oziroma obroènega plaèevanja in jih v teh primerih (èe jim je 
vloga odobrena) ne obravnava kot dolžnike.  Seznam neplaènikov 
davkov je razvršèen v deset velikostnih razredov in bo meseèno 
objavljen na spletni strani FURS najpozneje do 10. v mesecu. 

Stari seznam bo z objavo novega seznama umaknjen s spletne strani. 
Pravna podlaga za objavo seznama je v 20. èlenu Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o davènem postopku (ZDavP-
2F, Uradni list RS, št. 94/2012), kjer je navedenih tudi veè podrobnosti. 

Vir: www.fu.gov.si
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TARIFNE KVOTE

Tarifna kvota je uvedena za doloèeno kolièino oziroma vrednost blaga, 
ki se lahko uvozi v doloèenem obdobju po zniþani carinski stopnji. Ko 
je ta kolièina oziroma vrednost preseþena, se blago ðe vedno lahko 
uvaþa, vendar zapade plaèilu obièajne carinske stopnje. V Evropski 
uniji obstajata dva sistema upravljanja s tarifnimi kvotami: po 
prednostni obravnavi prispelih zahtevkov in po sistemu uvoznih 
dovoljenj. 

Vsak uvoznik ima pravico do uveljavljanja ugodnosti teh ukrepov, èe 
izpolnjuje predpisane pogoje. 
 
�Po sistemu prednostne obravnave prispelih zahtevkov lahko 
uvoznik pridobi pravico èrpanja kolièine tarifne kvote v sodelovanju s 
Carinsko upravo Republike Slovenije in Generalnim direktoratom za 
obdavèenje in carinsko unijo (DG TAXUD). Ta naèin je predstavljen v 
nadaljevanju.

�Po sistemu uvoznih dovoljenj lahko uvoznik pridobi pravico 
èrpanja kolièine tarifne kvote z uvoznim dovoljenjem, v sodelovanju z 
Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeþelja in GD za kmetijstvo. Ta 
naèin je razloþen v Navodilu o ravnanju z uvoznimi dovoljenji za 
kmetijske izdelke, ðt. 14/2004

Postopek èrpanja kolièine tarifne kvote

Uvoznik vloþi zahtevek za èrpanje kolièine tarifne kvote v krajevno 
pristojni carinski izpostavi. Carinska izpostava je zadolþena za 
sprejemanje, preverjanje in poðiljanje zahtevkov v Center za TARIC in 
kvote. Center zbira zahtevke iz vseh izpostav, jih preverja in posreduje 
po elektronski poti v postopek dodelitve na DG TAXUD v Bruselj. Po 
sprejemu odgovorov o dodelitvi center posreduje odgovore 
izpostavam, ki jih poðljejo uvoznikom in obraèunajo carinski dolg. 
 
Pri poenostavljenih postopkih carinjenja je mogoèe zahtevati tarifno 
kvoto takoj po prepustitvi blaga na sledeèa naèina:
�postopek zahtevanja tarifne kvote pri poenostavljenem 
prijavljanju v skladu s èlenom 76/1/b CZ,
postopek zahtevanja tarifne kvote pri poenostavljenem prijavljanju v 
skladu s èlenom 76/1/b CZ,
�postopek zahtevanja tarifne kvote pri hiðnem carinjenju v skladu 
s èlenom 76/1/c CZ.

Vir: www.fu.gov.si

GOVOREÈI DOKUMENTI

Dokumenti, ki se izmenjujejo med podjetji, so osnova vsakega 
poslovnega procesa. Vsebujejo pomembne podatke, ki so podlaga za 
odloèanje znotraj podjetja in navzven. Podjetju oz. organizaciji 
omogoèajo preglednost poslovanja ter možnost pravega in hitrega 
odloèanja, hkrati so temelj za fleksibilno poslovanje in stroškovno 
uèinkovitost. Vse to ni niè novega, prav tako pa ne težave in izzivi, ki 
so posledica vsakdanjega poslovanja.

Podatki brez roènega dela (pretipkavanja) ne morejo v sistem sami od 
sebe. To predstavlja delo, ki je za veèino zaposlenih monotono in 
povzroèa napake pri pretipkavanju. Zaposleni v podjetju bi lahko v 
tem èasu izvajali dela, ki zahtevajo logièno razmišljanje in prinašajo 
poveèanje dodane vrednosti na zaposlenega. V Sloveniji že obstajajo 
pobude, da bi poslovanje B2B (med podjetji) in B2G (med podjetji in 
državo) v èim veèji meri digitalizirali. Veèja podjetja ali podjetja z 
velikim številom dobaviteljev, zahtevajo kot del poslovanja vpeljavo 
razliènih komunikacijskih kanalov in metod, s katerimi si olajšujejo 
poslovanje. Prav tako imamo pred seboj zakon, ki narekuje vsem 
dobaviteljem, ki poslujejo z državo, da poslovanje z njo digitalizirajo. 
Kljub temu ti projekti ne bodo v celoti vplivali na izmenjavo poslovne 
dokumentacije med slovenskimi podjetji.

Vse veè se pri zajemanju podatkov iz poslovne dokumentacije pojavlja 
rešitev, ki jo veèina pozna pod kratico OCR. Kratica OCR je tujka 
angleškega izvora, ki predstavlja besedno zvezo Optical Character 
Recognition. Pomeni, da rešitev prebira slike dokumentov narejene z 
optiènimi bralniki (skenerji). Omogoèa tudi, da postane vsebina na 
sliki dostopna za kopiranje in uporabo tudi drugje.
Dandanes je na tržišèu možno izbirati med razliènimi ponudniki, tako 
plaèljivih kot prosto dostopnih (freeware) razlièic rešitve OCR. 
Razmislek o plaèljivi razlièici rešitve OCR ni odveè, saj se v obdelavo 
posredujejo pomembni dokumenti pri katerih je toènost kljuènega 
pomena.

Osnovna funkcionalnost rešitev OCR omogoèa prebiranje »full text 
recognition« slik dokumentov. S tem je uporabniku omogoèen dostop 
do celotne vsebine na sliki / dokumentu. Obstajajo pa tudi naprednejše 
možnosti (t.i. flexibilne), ki poleg prebiranja celotne vsebine na sliki 
dokumenta omogoèajo iskanje toèno doloèenih podatkov na 
posamiènem dokumentu. Ti podatki so lahko premikajoèi se po 
dokumentu (niso vedno na isti toèki x in y osi).

Vir: Moj spletni priroènik 38/14

KAJ VELJA ZA POSLOVANJE Z GOTOVINO

Kolièina gotovine v blagajni
1. Družba z omejeno odgovornostjo
Podjetje mora izdelati interni akt, v katerem doloèi maksimum 
gotovine, ki sme biti blagajni in pogoje, kaj se sme in kaj ne plaèevati iz 
te blagajne (upoštevajoè omejitve, zapisane v Pravilniku o izvajanju 
Zakona o davènem postopku). Podjetje ima lahko poleg gotovine v 
blagajni tudi gotovino, ki jo je dvignilo iz poslovnega raèuna podjetja, 
za namene plaèil blaga in storitev, taks, odkupa efektivnega tujega 
denarja in izplaèila fiziènim osebam. Do konca leta 2009 je veljalo 
(skladno s Pravilnikom o plaèevanju z gotovino in blagajniškim 
maksimumom), da so bila podjetja dolžna prejete gotovinske iztržke 
oz. višek od blagajniškega maksimuma, položiti isti dan ali naslednji 
dan oz. najkasneje v treh delovnih dneh, vendar je to sedaj domena 
posameznega podjetja, kako bo te omejitve opredelil v svojih internih 
aktih.

2. Samostojni podjetnik
Pri samostojnem podjetniku velja prost pretok denarja in zanj ni 
omejitev gotovine v blagajni.

Prejeto plaèilo v gotovini
1. Družba z omejeno odgovornostjo
Prejeto gotovino mora podjetje vplaèati na poslovni TRR skladno s 
sprejetim internim aktom o blagajniškem maksimumu in poslovanju z 
gotovino.

Plaèilo za blago ali storitve
Podjetje plaèuje blago in storitve naèeloma z nakazili na TRR in ne z 
gotovino. Podjetje lahko blago ali storitev plaèa tudi v gotovini, vendar 
najveè do višine 420 EUR. Z gotovino se lahko plaèujejo tudi nekatera 
druga izplaèila (23. èlen Pravilnika o izvajanju Zakona o davènem 
postopku).

Vir: Moj spletni priroènik 38/14

2. Samostojni podjetnik
Ni omejitev (razen v primeru sprejetega 
Sklepa o poslovanju z gotovino in 
blagajniškim maksimumom).
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DOBRO JE VEDETI

 »TRGOVINKO« SKRBI ZA PROMOCIJO 
ZDRAVJA V TRGOVINI 

Trgovinska zbornica Slovenije in njen projektni partner Sindikat 
delavcev trgovine Slovenije - ZSSS, sta v okviru projekta "Promocija 
zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti" pripravila še 
koncno zloženko, ki prinaša novost za promocijo zdravja v trgovini – 
sinonim »Trgovinko«. 

Trgovinska zbornica Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije 
– ZSSS v okviru projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu v 
trgovinski dejavnosti«, ki je v zakljucni fazi, izvajata aktivnosti s 
katerimi želita delodajalce in delavce v trgovinski dejavnosti ter drugo 
zainteresirano javnost seznaniti s kljucnimi zakonodajnimi 
obveznostmi s podrocja promocije zdravja na delovnem mestu in 
zaposlene v trgovini usmeriti k bolj zdravemu življenjskemu slogu. 

V okviru projekta je tako nastala tudi koncna zloženka, skozi katero bo 
»Trgovinko« tako delodajalcem kot tudi delavcem predstavil izvedene 
aktivnosti in kljucne ugotovitve v okviru projekta ter jih s konkretnimi 
nasveti in opozorili ozavešcal o pomenu promocije zdravja na 
delovnem mestu. 

Zloženka vsebuje tudi smernice za pripravo nacrta promocije 
zdravja pri delu ter usmeritve s potencialnimi nalogami in predlogi 
tem v nacrtu promocije zdravja za štiri glavne profile v trgovinski 
dejavnosti – skladišcnika, prodajalca, trgovskega poslovodjo in 
direktorja. 

Koncna zloženka v elektronski obliki Vam je že na voljo na spletni 
strani projekta:  Predvidoma 
konec septembra 2014 bomo izdali tudi tiskano razlicico, ki bo širši 
zainteresirani javnosti na voljo na sedežu Trgovinske zbornice 
Slovenije. 

http://www.tzslo.si/promocija-zdravja.

FINANÈNA PERSPEKTIVA ZA MLADA 
PODJETJA

Iniciativa Startup Slovenije je septembra pripravlja dogodke za nova 
razpisa SK50 in SK200 ter nova podjetniška pospeševalnika, ki so 
namenjeni znanstvenikom, raziskovalcem, nadarjenim študentom in 
profesorjem. Ustanavljanje inovativnih zagonskih podjetij je namreè 
eden najobetavnejših, a še vedno premalo izkorišèen naèinov za 
komercializacijo novih izumov in tehnologij. Kot odgovor na 
pomanjkanje kapitala v najzgodnejši semenski fazi in posledièno 
odhajanja obetavnih startupov v tujino, sta nastala oba omenjena 
razpisa, ki ju izvaja , in nova 
pospeševalnika  in . V 
podobnem obsegu kot letos bo SPS tudi v prihodnjem letu nadaljeval 
finanène spodbude za mlada podjetja, saj jih bo podprl približno 400, 
od tega okoli sto èistih zagonskih podjetij oziroma podjetij, ki so mlajša 
od 12 mesecev, v skupni višini 36,2 milijona evrov. Za zagonske 
spodbude bo namenjenih 5,8 milijona evrov, za lastniško 
financiranje v obliki tveganega kapitala šest milijonov evrov ter za 
garancije za banène kredite s subvencijo obrestne mere 22 
milijonov evrov.

Prihodnje leto dva semenska razpisa
Za razpisa SK50 in SK200 za dodeljevanje konvertibilnih oziroma 
klasiènih lastniških vložkov pa bo sklad zagotovil enako vsoto kot 
letos, torej 2,4 milijona evrov, s to razliko, da bosta razpisa objavljena 
dvakrat oziroma se bosta izvedla prek dveh odpiranj. Ker je podpora 
mladim podjetjem eno od priporoèil evropske komisije, je v trenutno 
sprejetih strateških usmeritvah SPS za finanèno perspektivo 
2014- 2020 naèrtovanih skupaj približno 320 milijonov evrov 
finanènih spodbud. S temi sredstvi naèrtuje SPS podpreti približno 
3500 mladih podjetij, za katera je do leta 2020 naèrtovano, da bodo 
ustvarila 7000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Vir: Moj spletni priroènik 38/14

Slovenski podjetniški sklad
Startup Geekhouse GoGlobal Slovenija

NAKUP PREKO FACEBOOK OMREŽJA

Tržni inšpektorat RS v zadnjem èasu ugotavlja, da se na socialnem 
omrežju Facebook pojavlja veèje število posameznikov, ki pod 
skritimi profili opravljajo prodajo tekstila, modnih dodatkov in 
obutve, brez ustreznega statusa, kar pomeni, da delajo na èrno. Delo 
na èrno je po doloèbah 

 prepovedano. Èe inšpektor v postopku ugotovi, da gre 
za delo na èrno, posamezniku z odloèbo takšno delo prepove, prav tako 
pa mu lahko izreèe globo. Od 18. 8. 2014 nadzor nad posamezniki, ki 
opravljajo delo na èrno, opravlja Finanèna uprava RS.

Ne more pa v takem primeru inšpektor posameznika kaznovati zaradi 
nespoštovanja doloèb , saj le-ta 
velja le za razmerja med podjetji in potrošniki. Èe potrošnik kupi 
izdelek pri fizièni osebi - posamezniku, ki opravlja delo na èrno, 
potrošnik ne more uveljavljati svoje pravice do odstopa od pogodbe v 
roku 14 dni, saj Zakon o varstvu potrošnikov, kot reèeno, za prodajalca, 
ki je fizièna oseba, ne velja. Prav tako potrošnik v primeru napake na 
blagu ne more uveljavljati stvarne napake po doloèbah Zakona o 
varstvu potrošnikov. Spore, ki nastanejo zaradi takšne pogodbe, 
morajo stranke reševati sporazumno, v kolikor pa to ni mogoèe, pa pred 
pristojnim sodišèem.

Vir: Moj spletni priroènik 38/14

Zakona o prepreèevanju dela in zaposlovanja na 
èrno (ZPDZC)

Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)

DAN SLOVENSKIH DOBAVITELJEV

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo v sodelovanju z GZS - Zbornico kmetijskih in živilskih 
podjetij ter Službo za živilsko predelovalno industrijo in mednarodno 
medinstitucionalno sodelovanje pri Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Veleposlaništvom RS na Dunaju in 
Konzulatom RS v Salzburgu pripravljamo "Dan slovenskih 
dobaviteljev" v podjetju SPAR Avstrija v Salzburgu. Dogodek bo 
predvidoma potekal novembra 2014 v Salzburgu. 
 
V okviru "Dneva slovenskih dobaviteljev" bodo organizirani sestanki 
slovenskih podjetij na centrali podjetja SPAR Avstrija, kjer bodo med 
drugim podjetja osebno predstavila svoje izdelke. Pred samo 
predstavitvijo podjetij in izdelkov v SPAR Avstrija bo vodstvo SPAR 
Avstrija opravilo izbor slovenskih podjetij, s katerimi bi bili 
organizirani sestanki za morebitno nadaljnje sodelovanje. 
 
Za predstavitev izdelkov v trgovinski verigi SPAR Avstrija so primerni 
zlasti izdelki, ki so primerni za plasiranje na avstrijski trg (ustrezna 
oznaèba v nemðkem jeziku na embalaþi). 
 
Vsa zainteresirana slovenska podjetja vabimo, da posredujete svoj 
interes za predstavitev svojih izdelkov trgovinski verigi SPAR Avstrija, 
in natanèno izpolnite dokument "Prijavnica s seznamom 
predlaganih proizvodov". Prijave sprejemamo najkasneje do 30. 
septembra 2014 na e-naslov: tina.buh@gzs.si.
 
Kotizacije ni. Stroðke organizacije in udeleþbe na predstavitvi podjetij 
in izdelkov na sedeþu podjetja SPAR Avstrija ter organizacijo 
bilateralnih razgovorov krije SPIRIT Slovenija. Stroðke prevoza in 
hotelsko namestitev krijejo udeleþenci sami.

Vir: www.izvoznookno.si
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PODJETNIŠTVO

POSLOVNA IDEJA: SERVIS KOLES

Zaèetni stroðki: od 2000 do 8000 evrov
Oglaðevanje: od ust do ust, na lokalnih radijskih postajah, letaki, 
poslovne vizitke, broðure in internetna stran, sodelovanje na ðportnih 
prireditvah, sejmih, polepite si vað avtomobil in kolo z vaðim 
logotipom in kontaktnimi podatki 
Potrebna orodja: razlièni imbus kljuèi, þlice za 
pnevmatike, verige, èrpalka za pnevmatike z 
manometrom, izvijaèi, raglja, þice, nastavljive
 kleðèe, stojalo za kolesa, delovne rokavice 
Delo od doma: da
Konkurenca: da
 
Dejstva
Podatki neke statistike kaþejo, da je na leto na svetu izdelanih veè 
koles kot avtomobilov. Kolesa je lahko vzdrþevati, uporabljati, pa ðe 
cenejða so kot jekleni konjièki, prav tako ne onesnaþujejo okolja. 
Dokler se bodo ljudje zavedali vseh naðtetih prednosti koles, jih bodo 
kupovali, kar pa pomeni, da bodo tudi potrebovali nekoga, ki jih bo 
znal popravljati. Posel je enostaven, ne zahteva veliko in dragega 
orodja in naprav, niti ne velikega delovnega prostora, seveda pa 
morate imeti dovolj znanja. Prosite za pomoè koga, ki se s tem þe 
ukvarja, pomagajte si z literaturo (knjigami, internet) in vadite. 
Poskusite razstaviti in ponovno sestaviti vaðe ali kakðno staro kolo 
ter si pridobite èim veè izkuðenj.
 
Trg
Vsako leto je vse veè ljudi, ki se vozijo s kolesi, delovni èas je 
fleksibilen, znanje, ki ga potrebujete, je mogoèe precej hitro osvojiti 
in ðe bi lahko naðtevali. Ne glede na to, ali gre le za menjavo verige ali 
popravilo predrte gume, bodo stranke pri vas naðle reðitev. Poveþite 
se s kolesarskimi klubi, ðportnimi druðtvi, predstavite se na 
kolesarskih maratonih in si zagotovite èim veèje ðtevilo strank.
 
Nasvet
Priskrbite si nekaj rabljenih koles, ki jih boste lahko razstavili in 
uporabili za rezervne dele, saj so ti cenejði. Preden se lotite popravila, 
dobro prisluhnite lastniku, ki vam bo opisoval teþavo. To vam lahko 
prihrani precej èasa in tudi denarja. Preden kolo oddate lastniku, ga 
celega preglejte in mu svetujte, kaj bi bilo ðe priporoèljivo popraviti, 
da bo voþnja èim bolj varna in udobna.

ODLOG PLAÈILA DAVKA NA ZAKONCA ALI 
OTROKA

Po prenehanju opravljanja dejavnosti lahko nekateri samostojni 
podjetniki, ki so pridobili nepremiènine pred zaèetkom ali med 
opravljanjem dejavnosti, vendar pred 1. januarjem 2005, te 
nepremiènine brez dodatne obdavèitve prenesejo v svoje 
»gospodinjstvo«. Nekateri se odloèijo za njihovo oddajanje v najem ali 
vkljuèitev kot kapitalski vložek v gospodarsko družbo, drugi pa 
razmišljajo o podaritvi teh nepremiènin svojemu partnerju 
(zakonskemu ali zunajzakonskemu) ali otroku (lastnemu otroku, 
posvojencu ali pastorku), ker ne želijo imeti po prenehanju poslovne 
kariere premoženjskih bremen. Podobno razmišljajo tudi nekateri 
lastniki poslovnih deležev v kapitalskih družbah, ki lahko te deleže 
prenesejo na naštete naslednike na podoben naèin.

Zakon o dohodnini vsebuje rešitev, na podlagi katere ima davèni 
zavezanec, ki podari kapital (s tem izrazom bomo v nadaljevanju 
mislili predvsem na nepremiènine in poslovne deleže v lasti fiziènih 
oseb) svojemu partnerju ali otroku možnost, da uveljavlja odlog 
ugotavljanja davène obveznosti do naslednje obdavèljive odsvojitve, 
ki jo bo opravil prejemnik darila – zakonec ali otrok. 

1. Kdo lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davène obveznosti in 
kako?
Uveljavljanje odloga ugotavljanja davène obveznosti pri podaritvi (in 
tudi pri prodaji ali drugaèni obdavèljivi odsvojitvi) kapitala lahko pri 
davènem organu priglasi oseba, ki je podarila kapital svojemu zakoncu 
ali otroku, lahko pa za to pooblasti drugo osebo. Èe se darovalec ne 
odloèi za priglasitev odloga ugotavljanja davène obveznosti, je dolžan 
v predpisanem roku pri istem davènem organu vložiti napoved za 
odmero dohodnine od dobièka iz kapitala. Torej velja previdnost, da 
priglasitve odloga ne zamudimo oziroma nanj ne pozabimo.

  2. Roki za priglasitev odloga ugotavljanja davène obveznosti
Roki za priglasitev odloga ugotavljanja davène obveznosti so odvisni 
od vrste kapitala, ki je predmet podaritve.
Nepremiènine: èe podarimo nepremiènino, smo dolžni priglasiti 
uveljavljanje odloga davène obveznosti v 15 dneh po podaritvi 
nepremiènine.
Poslovni deleži: èe podarimo poslovni delež v kapitalski družbi, pa je 
rok za predložitev vloge za odlog ugotavljanja davène obveznosti do 
28. februarja tekoèega leta za podaritev v preteklem letu.

3. Na kaj moramo biti pozorni pri vpisovanju podatkov v obrazec 
priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davène obveznosti?
Prvo pravilo je, da vpišemo v obrazec vse osebne podatke, ki jih ta od 
nas zahteva. Èe podarimo nepremiènino, v obrazec vpišemo vrsto 
nepremiènine na primer takole: stanovanje, hiša, poslovni prostor, 
kmetijsko, gozdno ali drugo zemljišèe … Pri vpisovanju »naslova in 
drugih podatkov o nepremiènini« vpišemo naslov, parcelno številko in 

2katastrsko obèino, državo, v kateri je nepremiènina, in površino v m . 
Ker je stolpec premajhen za vpis vseh podatkov, ki jih DURS od nas 
zahteva v navodilu za izpolnjevanje tega obrazca, predlagam, da jih 
vpišete pod besedilom v opombi. Èe podarjamo poslovni delež v 
družbi, v obrazec vpišemo poleg podatka o vrsti kapitala tudi odstotek 
kapitala (na primer 50 % poslovnega deleža v družbi Novak).Sledi 
vpisovanje dveh podatkov, s katerima imamo davèni zavezanci najveè 
težav, to pa sta nabavna vrednost nepremiènine in datum njene 
pridobitve. Èe podarimo obdarjencu nepremiènino, ki smo jo po 
prenehanju dejavnosti brez obdavèitve prenesli v gospodinjstvo, je 
njena (pridobitvena) nabavna vrednost zadnja knjigovodska 
vrednost iz darovalèevih poslovnih knjig, ki je bila za to 
nepremiènino v poslovnih knjigah ugotovljena na dan prenehanja 
dejavnosti. Ugotavljanje višje tržne cene nepremiènine od njene 
knjigovodske vrednosti na podlagi cenitve v teh primerih ni možno. Èe 
podarjamo nepremiènino, ki smo jo uporabljali v zasebne namene in ni 
bila del poslovnih sredstev, je njena vrednost ob pridobitvi tista, ki 
izhaja iz pogodbe oziroma listine o pridobitvi. Prav tako tudi datum 
pridobitve.

V stolpec »Datum pridobitve nepremiènine« (dan, ko je darovalec 
pridobil nepremiènino), ki smo jo prenesli iz podjetja v 
gospodinjstvo, vpišemo datum prenosa nepremiènine iz poslovne 
sfere v gospodinjstvo (datum prenehanja opravljanja dejavnosti), in 
ne datum dejanske pridobitve te nepremiènine v podjetje, kar je 
pogosta napaka v obrazcu priglasitve. Èe obdarjencem podarjamo 
svoj poslovni delež v gospodarski družbi, upoštevamo kot vrednost 
pridobljenega kapitala knjigovodsko vrednost kapitalskega deleža na 
dan pridobitve, èe pa smo delež, ki ga dajemo v dar, pridobili pred 1. 
januarjem 2003, v obrazec vpišemo njegovo tržno vrednost pod 
pogojem, da razpolagamo z dokazili o njeni višini; èe ne pa 
knjigovodsko vrednost na dan 1. 1. 2006. V tem primeru je možna tudi 
cenitev kapitala na dan 1. 1. 2006[3]. Poznejša poveèanja osnovnega 
kapitala (na primer iz nerazporejenega dobièka preteklih let) in s tem 
tudi vrednost poslovnega deleža izkazujemo po njihovi knjigovodski 
vrednosti iz poslovnih knjig darovalca. Kot datum pridobitve 
kapitalskega deleža vpišemo datum, ko je darovalec pridobil delež, ki 
je predmet darila, v gospodarski družbi. 

4. Kaj priložimo k obrazcu priglasitve odloga plaèila davka?
K obrazcu priložimo darilno pogodbo, dokazilo o datumu pridobitve 
in nabavni vrednosti kapitala, ko ga je pridobil darovalec, ter dokazilo 
o statusu prejemnika darila (zakonec, otrok). Dokazil v obliki izpisa iz 
matiènih knjig v Republiki Sloveniji ni treba prilagati, saj jih je davèni 
organ dolžan sam pridobiti po uradni dolžnosti iz matiènih evidenc.

Vir: http://www.ozs.si
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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

Madžarsko podjetje ponuja svoje storitve trgovskega posrednika  
za proizvajalce komponent na podroèju industrijske avtomatizacije, 
nadzora procesov, razsvetljave, pnevmatike in hidravlike;  
naèrtovanje, oblikovanje, razvoj programske opreme, namestitev  
in vzdrževanje teh sistemov, ker želijo razširiti svoj posel tudi 
v tujino. Podjetje želi skleniti sporazum o skupnem podjetju ali 
vzajemni proizvodnji za razvoj tehnoloških procesov.  
Šifra: EEN-sep-01 
Angleško podjetje proizvaja široko paleto ortopedskih izdelkov  
in želi razširiti svojo mednarodno dejavnost. Podjetje išèe  
zastopnike ali distributerje v vseh državah EU, kot tudi na  
Norveškem, Islandiji in v Rusiji.Šifra: EEN-sep-07 
Nemško podjetje, specializirano za tehniène medicinske naprave,  
išèe distribucijske partnerje v Evropi. Poudarek je na materialih  
in opremi za radio kirurgijo, zdravljenju ran, anti-aging-u in  
evakuaciji dima. Šifra: EEN-sep-08 
Angleška družba je razvila patentirano zložljivo plastenko vode.  
Plastenka je kolabirajoèa do 30% njene višine in postane  
ogljiko nevtralna po dveh polnjenih. Podjetje išèe mednarodne  
prodajne zastopnike in distributerje. Šifra: EEN-sep-11 
Nemško podjetje, specializirano za proizvodnjo cistern in  
in hidravliènih rezervoarjev ter distribucijo hidravliènih dodatkov 
in rezervnih delov, nudi svoje distribucijske storitve srbskim,  
hrvaškim in slovenskim podjetjem, ki želijo vstopiti na nemški trg.  
Šifra: EEN-sep-14 
Britansko podjetje, prodaja vrsto edinstvenih multifunkcionalnih  
modularnih prtljažnih sistemov, za smuèi, snežne deske in z  
njimi povezana orodja. Podjetje išèe proizvajalce prtljažnih 
sistemov in rešitev v Evropi. Šifra: EEN-sep-16 
Madžarski lastnik antiseptiènega pralnega praška, ki se uporablja  
v zdravstvenih in javnih pralnicah ter gospodinjstvu, išèe nove 
trge za širitev, predvsem v Srbiji, Sloveniji, na Hrvaškem ter  
Avstriji, dobrodošli pa so tudi drugi partnerji iz EU. Madžarski 
podjetnik išèe distributerje na novih trgih, hkrati pa mora biti  
partner edini distributer pralnega praška v državi, ki jo zastopa. 
Šifra. EEN-sep-18 
Madžarsko podjetje, specializirano za proizvodnjo prehranskih 
dopolnil v obliki tablet, ki hkrati uèinkovito odpravljajo blage do 
zmerne anksiozne težave, išèe distributerje.Šifra: EEN-sep-19 
Britansko podjetje za proizvodnjo in prodajo edinstvenih sistemov 
zašèite pred poplavami, išèe distributerje v Evropi zlasti v Franciji, 
na Švedskem in v Nemèiji. Družba je zainteresirana za vzajemni 
sporazum. Šifra: EEN-sep-24 
Švedsko podjetje, ki se ukvarja z analizo vode, obdelovanjem ter 
preèišèevanjem vode, išèe partnerja za sodelovanje, ki lahko 
dobavi odstranjevalca radona, ki bi omogoèala veèjo 
prilagodljivost njihovih filtrirnih sistemov z zahtevami kupcev. 
Šifra: EEN-sep-31 

 

TEÈAJ ZA TURISTIÈNE VODNIKE

Turistièno gostinska zbornica Slovenije organizira teèaje za 
turistiène vodnike. Prvi naslednji teèaj se bo zaèel v mesecu 
novembru, in sicer 10. 11. 2014, prijaviti se je potrebno zanj 
najpozneje do 3. novembra 2014. Vabljeni!

Kontakt za veè informacij: Mag. Snežana Škerbinc, tel: 01 58 98 223, 
e: snezana.skerbinc@gzs.si 

Na sreèanju NVO obalno-kraške regije, ki ga je Društvo Zdrav 
podjetnik organiziralo v èasu Tedna mobilnosti na Eko toèki v 
Dekanih, je predstavnica društva predstavila nov, dolgoroèni projekt 
društva na podroèju zdravstvene preventive. Projekt je usmerjen v 
iskanje programov in usmeritev, ki bi med lokalno populacijo vnesli 
zanimanje in  spoznanje, da je  zdravje in dobro poèutje predvsem 
obveza in skrb posameznika,  nato pa širše družbe. Nosilec projekta je 
podal pobudo, da bi se v  konkretizacijo in kasneje izvajanje projekta 
vkljuèile predvsem tiste nevladne organizacije regije, ki imajo že 
pripravljene ali zasnovane programe s podroèja  zdravstvene 
preventive in dobrega poèutja. 

V osnovi je projekt razdeljen na veè poglavij, in sicer:
- Zdravstvena preventiva mladostnikov, delovno aktivne 

populacije in starostnikov,
- Rekreacija za vso družino  (oblikovanje programov, kjer bi 

sodelovali vsi družinski èlani)
- Športne aktivnosti v odnosu do varovanja okolja ,
- Zdrava prehrana in ekološka pridelava predvsem avtohtonih 

lokalnih kultur,
- Zelišèarstvo kot  sprostilna in dopolnilna dejavnost,
- Varovanje okolja  z zmanjšanjem odpadkov (recikliranje 

odpadkov za nove produkte)…

Na sreèanju je prevladalo spoznanje, da bodo razdrobljene 
manjše  NVO  le s skupnimi moèmi ustvarile za regijo  
zanimive  projekte, s katerimi bomo skušali pridobiti tudi 
dodatna evropska sredstva.  

Vabimo vse zainteresirane regijske subjekte, ki naèrtujejo 
nove programe na podroèju zdravja in dobrega poèutja, da se 
nam pridružijo. Za vaše pobude in sugestije smo dosegljivi 
na tel. 041 836 011, e.pošta: .

Veseli bomo vašega zanimanja.

                                                    Društvo Zdrav podjetnik

zdravp@gmail.com

Društvo Zdrav podjetnik je predstavilo nov 
dolgoroèni projekt »VEÈ 

PREVENITVE…MANJ KURATIVE«
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LADIJSKI DNEVNIK 

Drugi ladijski dnevnik projekta Optimizemed je pripravljen. Tiskana izdaja v 
slovenšèini je v tisku. Vabljeni k branju elektronske verzije na projektni spletni 
strani: 

http://www.optimizemed.eu/ 

in spletni strani Regionalnega razvojnega centra Koper: 

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

Program sofinancira Evropski  

sklad za regionalni razvoj (ESRR) 

 


