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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

Razvojno-inovacijska konferenca Obalno-
kraške regije in priznanja inovatorjem

V septembru bo organizirana razvojno-inovacijska konferenca, v 
okviru katere se bo odvijala tudi slavnostna podelitev priznanj 
najboljšim inovatorjem v Obalno-kraški regiji za leto 2013. 

Konferenca se bo odvijala v torek, 9. 9. 2014 v sejni dvorani 
Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper, s 
prièetkom ob 12.30.

Na konferenci bo predstavljen projekt SMART INNO- Inteligentna 
mreža in trajnostni inovacijski grozd za dvig konkurenènosti 
malih in srednjih podjetij v Jadranu na podroèju raziskav, razvoja 
in inovacij - ki se izvaja v okviru Jadranskega èezmejnega programa 
IPA in ki je namenjen spodbujanju konkurenènosti in raziskovalno-
inovacijskih zmogljivosti malih in srednjih podjetij na obmoèju 
jadranske makro regije. Kot vsako leto bo Primorska gospodarska 
zbornica podelila priznanja najboljšim inovatorjem na podlagi nateèaja 
za izbor najboljših inovacij preteklega leta.

Projekt Logical se predstavlja v Leipzigu

17. in 18. septembra 2014 bo v Leipzigu (Nemèija) potekal 9. Srednje 
nemški logistièni forum. Že od leta 2006 je namen dogodka okrepiti 
povezovanje logistiènih operaterjev in podjetij na obmoèju Srednje 
Nemèije.

V sklopu dogodka po potekala tudi zakljuèna konferenca projekta 
LOGICAL. Projektni partnerji iz šestih sodelujoèih regij bodo poroèali 
o svojih projektnih rezultatih. Kot del predstavitve bo prikazan 
logistièni oblak ter uporaba obsežnih zmožnosti in programskih 
aplikacij. V raèunalniškem laboratoriju Univerze v Leipzigu bo zatem 
potekala delavnica o uporabi logistiènega oblaka, na katero bodo 
vabljene zainteresirane strani iz gospodarstva in znanosti.

RRC Koper ima kot partner možnost povabiti logistiène operaterje iz 
svoje regije. V kolikor se zanimate za obisk logistiènega foruma v 
Leipzigu poklièite na tel. + 386 5 66 37 585 ali pišite e-mail na naslov: 

. 

Za veè informacij obišèite spletno stran projekta Logical: 
 in 

Srednje-nemškega logistiènega foruma: 

 

tadej.zilic@rrc-kp.si

www.project-logical.eu

http://www.logistik-leipzig-
halle.net/aktuelles/veranstaltungen/2014/9-mitteldeutsches-
logistikforum-2014.html

STARTUP VIKEND projekta ADRIATinn

Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušiè, organizira 
, ki bo potekal v Kopru od petka, 3. 

oktobra 2014, do nedelje, 5. oktobra 2014.

ADRIATinn Startup vikendi so namenjeni promociji podjetništva, 
sodelovanja in ustvarjalnosti med MSP, študenti, raziskovalci, 
samostojnimi podjetniki in sledijo uveljavljenemu modelu 54-urnega 
dogodka, kjer se zberejo razvijalci, oblikovalci, tržniki, produktni 
menedžerji in startup navdušenci ter skupaj delijo ideje, oblikujejo 
skupine, ustvarijo produkte in morebiti zaženejo svoj startup. 

S sodelovanjem na ADRIATinn Startup vikendu se boste nauèili vse 
od praktiènih podjetniških vešèin ustvarjanja, prodaje, govorništva, 
mreženja, do upravljanja, kadrovanja, pogajanj in še mnogo veè. 
Ponujamo vam izjemno priložnost, da se spoznate s procesom razvoja 
poslovne ideje in njene realizacije v praksi. 

Èe želite ustvariti podjetje ali èe samo uživate v izzivih, je to dogodek, 
ki ga ne smete zamuditi!

ADRIATinn Startup vikend

Prijavijo se lahko vsi, ki:
- so polni energije, ustvarjalni in pripravljeni za delo v skupini,
- imajo sveže ideje, ki jih želijo uresnièiti,
- imajo znanje ali izkušnje in želijo postati del ustvarjalne Startup 
ekipe.

Udeležba na dogodku je BREZPLAÈNA. Prijavite se lahko tukaj: 

Slovenski partnerji projekta ADRIATinn so tudi Regionalni razvojni 
center Koper in Gospodarska zbornica Slovenije - Obmoèna zbornica 
za severno Primorsko.

Projekt Adriatinn sofinancira EU, inštrument za predpristopno pomoè 
IPA.

http://adriatinn.iam.upr.si/adriatinn-startup-weekends-si-
slo/index.html
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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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FINANÈNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Prvega avgusta je zaèela delovati Finanèna Finanèno upravo 
Republike Slovenije (FURS) združili Carinska uprava Republike 
Slovenije in Davèna uprava Republike Slovenije. V zaèetku sta se v 
Generalni finanèni urad združila Generalni carinski urad in Generalni 
davèni urad, delovanje lokalnih carinskih in davènih uradov pa ostaja 
nespremenjeno do konca leta 2014. Združitev ne prinaša za zavezance 
nobenih sprememb glede lokacij, kontaktnih podatkov ali uradnih ur.

Kljuèni cilji FURS so spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja 
obveznosti, zagotavljanje dobrega servisa zavezancem, strankam 
in podjetjem ter posledièno dvigovanje davène kulture v Sloveniji. 
Med prednostnimi nalogami FURS so odkrivanje in prepreèevanje 
davènih utaj, carinskih in trošarinskih nepravilnosti, preventivne 
aktivnosti in nadzor nad vsemi podroèji gotovinskega poslovanja, boj 
proti tihotapstvu in odkrivanje tihotapskega blaga (prepovedane droge, 
ponaredki). 

Med njenimi rednimi nalogami so med drugimi odmera in obraèun 
obveznih dajatev, carinjenje blaga, finanèni nadzor, finanèna 
preiskava, nadzor nad prirejanjem iger na sreèo, nadzor nad prijavo 
vnosa in iznosa gotovine na obmoèje ali z obmoèja EU, nadzor nad 
vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi 
predpisi ter predpisi, s katerimi so doloèeni posebni ukrepi zaradi 
interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, 
varstva okolja, varovanja kulturne dedišèine, varstva pravic 
intelektualne lastnine, ukrepi trgovinske politike, izvršba itd.

Med novimi nalogami sta tudi boj zoper zaposlovanje in delo na èrno 
(Zakon o prepreèevanju dela in zaposlovanja na èrno se zaène 
uporabljati 18. 8. 2014) in nadzor nad èasom vožnje, odmora in poèitka 
voznikov. Nepravilnosti in goljufije se lahko odslej prijavijo na 
anonimni 24-urni brezplaèni telefon 080 11 22 ali na elektronski 
naslov prijave.fu@gov.si. Fotografije raèunov se lahko še naprej 
pošiljajo na telefonsko številko 051 241 241, poleg tega pa še na nov 
elektronski naslov blagajne.fu@gov.si.  

1. avgusta so prešle na FURS vse pristojnosti, ki jih zakon doloèa za 
carinsko in davèno službo. Prav tako preidejo na FURS vse pravice in 
obveznosti davène in carinske službe. FURS prevzema vsa finanèna 
sredstva, premièno in nepremièno premoženje, ki ju upravljata davèna 
in carinska služba, dokumentarno in arhivsko gradivo ter vse javne 
uslužbence, zaposlene v obeh službah. Ustanovitev FURS ne vpliva 
na veljavnost pogodb s poslovnimi partnerji, ki sta jih sklenili 
carinska in davèna služba. Pogodbe in naroèilnice ostajajo v veljavi, 
prav tako ni treba sklepati aneksov k pogodbam. Tudi za zavezance 
vzpostavitev novega organa ne prinaša sprememb ali prilagoditev.

1. avgusta je zaèela delovati nova spletna stran FURS 
, predvidoma do konca letošnjega leta bosta kot 

arhivski spletni strani obstajali še današnji spletni strani davène in 
carinske službe. FURS sestavljajo Generalni finanèni urad in finanèni 
uradi, ki so notranje organizacijske enote FURS. Ne glede na to se bodo 
do 1. januarja 2015 za finanène urade šteli dosedanji davèni in carinski 
uradi, zato se kontaktne številke in elektronski naslovi uradov do takrat 
ne bodo spreminjali. 

Vir: 

http://www.fu.gov.si/

www.dara.si

PROJEKT »BREZPOSELNOST MLADIH IN 
PODJETNIŠTVO « 

V projektu »Brezposelnost mladih in podjetništvo« (YEU - Youth 
Enterprise and Unemployment) je Gospodarska zbornica Slovenije 
(Center za poslovno usposabljanje) skupaj s partnerskimi državami 
Italije, Anglije, Portugalske, Poljske in Bolgarije opravila analizo 
stanja pri zaposlovanju mladih ter pripravili orodja s katerimi si mladi 
lahko pomagajo pri pridobivanj vešèin potrebnih za zagon podjetja.

Na spodnjih povezavah si lahko pogledate produkte projekta YEU:

Dodatne informacije: Gospodarska zbornica Slovenije, Center za 
poslovno usposabljanje, Kardeljeva plošèad 27a, Ljubljana, Kontakta 
oseba: Miha Frelih, Tel: (01) 5897 669, e-mail: , 

, Spletna stran: .

Vir: agencija.spirit.si

· E spletni teèaj
· Poslovna igra - spodaj je tudi vprašalnik
· Baza znanja z uporabnimi povezavami za pripravo 

poslovnega naèrta

miha.frelih@cpu.si
cpu@cpu.si http://www.cpu.si/

9.SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

SPIRIT Slovenija, javna agencija je zaèela z zbiranjem prijav 
inovacij za predstavitev na 9. Slovenskem forumu inovacij, ki se bo 
odvijal 12. in 13. novembra 2014 v Ljubljani. Slovenski forum 
inovacij je osrednja nacionalna prireditev o inovativnosti, katere 
namen je predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne 
proizvode, storitve in poslovne modele. Zato SPIRIT Slovenija vabi k 
prijavi vse avtorje izumov, invencij in inovacij, ki se želijo predstaviti 
in sodelovati na tem osrednjem nacionalnem dogodku, kjer se vsako 
leto zbere inovativni potencial Slovenije.

Vse prijavljene inovacije bomo na kratko predstavili v nacionalnem 
Katalogu slovenskih inovacij 2014 in na spletu, najboljšim pa 
ponujamo tudi možnost brezplaène predstavitve s plakatom in svojo 
inovacijo na posebej opremljenem razstavnem prostoru. Na letošnjem 
dogodku bomo predstavili vsaj 45 najbolje ocenjenih inovacij. 
Najboljši iz vsake kategorije bodo deležni slavnostne podelitve 
priznanj za inovacije, tem bo SPIRIT Slovenija po zakljuèenem izboru 
omogoèila tudi dodatno predstavitev v medijih in s tem zagotovila 
dodatno javno promocijo njihove inovacije ter priznanje njihovim 
dosežkom.

Prijave:  sprejemamo do prejema prvih 200 prijav 
oziroma najkasneje do 18. septembra 2014 do 24.00 ure.
Dodatne informacije: Veè informacij dobite na e-naslovu: 

.

Spletne prijave

sfi@spiritslovenia.si

ANONIMNE ZAUPNE PRIJAVE

Finanèna uprava RS ima brezplaèno 24-urno telefonsko linijo in 
elektronski naslov, kamor lahko posamezniki povsem anonimno in 
zaupno posredujejo kakršnekoli informacije v zvezi s kršitvami 
davène in carinske zakonodaje. S podajo prijave namreè lahko tudi 
državljani, ki se sreèujejo s konkretnimi nepravilnosti, kjer je 
razvidno prikrivanje in izogibanje davènim in carinskim 
obveznostim, sodelujejo pri odkrivanju in sankcioniranju teh 
nepravilnosti, finanèni organ pa lahko nato proti kršiteljem ukrepa na 
podlagi konkretnih podatkov. Številka anonimnega telefona: 080 
1122, 

Vir: www.fu.gov.si

prijave.fu@gov.si

mailto:prijave.fu@gov.si
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IZTERLJIVI DOLG

Èeprav se je skupni davèni dolg ob polletju glede na isti èas lani 
zmanjšal za okoli 100 milijonov evrov, na 1,4 milijarde evrov, je vse 
veè težko oziroma pogojno izterljivega dolga. Durs poziva 
predvsem male dolžnike, naj dolg plaèajo, sicer so lahko stroški in 
seveda tudi obresti tako visoki, da sam dolg krepko presegajo.

�575,7 milijona evrov pogojno izterljivega davènega dolga (do 
proraèuna, pokojninske in zdravstvene blagajne) ima Durs ob 
letošnjem polletju.
�524,5 milijona evrov pogojno izterljivega davènega dolga je bilo 
ob lanskem polletju.

Kaj vas èaka, èe dolgujete državi? Kako visok dolg Durs terja?
Davkarija gre v postopke davène izvršbe, èe davek ni plaèan v rokih in 
znesek dolga po enem izvršilnem naslovu presega 10 evrov oziroma èe 
na veè izvršilnih naslovih presega 20 evrov. Kot trdijo na Dursu, 
pospešeno izterjujejo vse davène dolžnike, in ne le malih.

Ali DURS davèno izvršbo predhodno napove?
Ne. Kljub temu pa Durs uporablja možnost opominjanja dolžnikov. 
Vsakemu davènemu neplaèniku prviè pošljejo opomin pred davèno 
izvršbo. Èe zavezanec v nadaljevanju v celoti ne poravna svojih 
obveznosti (skupaj z zamudnimi obrestmi), se mu opomin ne pošilja 
veè, temveè se tudi za novozapadle obveznosti takoj zaène postopek 
davène izvršbe brez predhodnega opominjanja. Povedano drugaèe: 
opomin za novozapadlo terjatev se pošlje le, èe so bile poplaèane vse 
obveznosti (vkljuèno z vsemi zamudnimi obrestmi) po prejšnjem 
opominu.

Ali obresti lahko presežejo glavnico?
Da. Obveznosti, ki nastanejo na podlagi zakona, niso omejene denimo 
z višino glavnice.

Kaj se zgodi, èe dolžnik nima ne denarja na raèunu niti ne 
drugega premoženja?
Èe dolžnik nima nobenega premoženja (ali premoženjske pravice) veè, 
potem dolga ni mogoèe izterjati. Nekateri dolžniki (denimo podjetniki) 
se odloèijo tudi za osebni steèaj. Letos jih je bilo že prek 1.500.

Ali lahko vaš dolg poplaèa vaš dolžnik?
Da, tudi terjatve so premoženje. Durs se lahko poplaèa tudi s 
terjatvami, ki jih imate do svojega dolžnika, a ob pogoju, da so te 
izterljive. V postopku izvršbe namreè davèni organ iz poslovnih 
evidenc svojega dolžnika ugotovi terjatev in izvede postopek davène 
izvršbe iz denarnih terjatev dolžnika. Davèni dolžnik v tem primeru 
nima vpliva na ravnanje davkarije, zato tudi ni potrebna njegova 
aktivnost.

Kdaj davèni dolg zapade?
Davèni dolg naèeloma absolutno zastara v desetih letih. Izjeme sicer so 
- denimo, èe je dolžnik dolg pred zastaranjem zavaroval s hipoteko na 
nepremiènini in predlagal sodišèu postopek izvršbe...

Kakšne so možnosti za odplaèevanje dolga?
Dolžnik poslovni subjekt se lahko z davkarijo dogovori za obroèno 
odplaèevanje dolga, lahko se dogovori tudi za odlog plaèila. Odlog 
oziroma obroèno odplaèilo za poslovne subjekte sta mogoèa skoraj za 
vse davène obveznosti, ne pa denimo za globe pa za akontacijo 
dohodnine od dohodka od dejavnosti ali za akontacijo dohodnine od 
plaè zaposlenim. Prav tako te možnosti ni za plaèevanje prispevkov za, 
denimo, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ter za obveznosti, za 
katere vas davkarija že terja.

Kaj pa, èe imate premoženje v Avstriji?
Èe premoženje imate, a ne v Sloveniji, je izterjava naèeloma težja. 
Davkarija sicer lahko uporabi možnost zaprosila za izterjavo in ga 
posreduje denimo v Avstrijo, èe imate premoženje tam. Izterjavo v 
Avstriji slovenska davkarija lahko zahteva od avstrijskih davkarjev na 
podlagi odloèbe. Dolžnik pa ima možnost, da v upravnem postopku 
zadevo zavleèe. Po novem bodo tudi v Avstriji možne blokade banènih 
raèunov. Blokade davènih raèunov niso možne, lahko pa davkarija 
pobere morebitno dobroimetje na teh raèunih.

Koliko trenutno dolgujejo podjetja in podjetniki?
Na seznamu neplaènikov (ki dolgujejo veè kot pet tisoè evrov in je 
njihova obveznost zapadla že veè kot 90 dni) na dan 25. 6. 2014 je 
objavljenih 4.728 pravnih oseb, ki skupaj dolgujejo 587,8 milijona 
evrov in 2.558 samostojnih podjetnikov z dolgom v višini 71 
milijonov. 

Vir: Moj spletni priroènik 29/2014

EUREKA ZA LETO 2014

Predmet razpisa: Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v 
okviru iniciative Eureka za leto 2014 je sofinanciranje slovenskega 
dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki 
so potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani Odbora Visokih 
predstavnikov programa Eureka.

Predmet sofinanciranja so raziskovalno razvojni projekti v 
podjetjih (lahko v sodelovanju z javnimi raziskovalnimi 
organizacijami) za pridobivanje novih znanj ter za nove, spremenjene 
ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem 
stroškov za industrijske raziskave. Namen razpisa je omogoèiti 
podjetjem iz Slovenije polnopravno vkljuèevanje v projekte 
mednarodnega programa Eureka. 

Namen je spodbujati udeležbo slovenskih podjetij in javnih 
raziskovalnih organizacij na vseh tehnoloških podroèjih 
programa Eureka in jim s sofinanciranjem za raziskovalno delo 
zagotoviti, da ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi 
trendi, kakor tudi s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem 
prostoru. Prijavitelji lahko prijavijo projekte kot individualni projekt, 
ali pa v okviru ene izmed dveh strateških iniciativ znotraj iniciative 
Eureka, v okviru dežnikov (umbrellas) ali v okviru grozdov (clusters). 
V mednarodni iniciativi Eureka, sodeluje 41 polnopravnih èlanic, s 
katerimi je možno sestaviti mednarodni konzorcij, seznam najdete na 
spletnem naslovu: .www.eurekanetwork.org

Vrednost razpisa: Za nacionalno sofinanciranje projektov Eureka je v 
letu 2015 predvidenih 1.340.000,00 EUR za izplaèilo stroškov nastalih 
v letih 2014 in 2015. Višina sredstev za ostala leta trajanja projektov je 
okvirno 1.000.000,00 EUR letno in bo odvisna od razpoložljivih 
proraèunskih sredstev. Obdobje za porabo sredstev so proraèunska leta 
2014, 2015, 2016 in 2017 oziroma do leta, ki ga je prijavitelj navedel 
kot zakljuèno leto projekta. Trajanje financiranja ne sme biti daljše od 
36 mesecev.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
so do zakljuèka razpisa na voljo na Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, Tel: (01) 400-33-36, e-pošta: 

.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na 
spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
pod razdelkom Javni razpisi.

eureka-
eurostars.mgrt@gov.si

R a z p i s n i k :  M i n i s t r s t v o  z a  
gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog na javni 
razpis v letu 2014 je 19. september 
2014. Morebitni razpisani roki za 
leto 2015 bodo objavljeni naknadno, 
na spletni strani: .www.mgrt@gov.si
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CURS IN DURS ZDRUŽENI V FURS

FURS, ki je pravna naslednica Carinske uprave Republike Slovenije in 
Davène uprave Republike Slovenije, ki je zaèel na podlagi Zakona o 
finanèni upravi delovati 1. avgusta 2014. Carinski in davèni uradi 
ostajajo na istih lokacijah, tudi njihovi kontaktni podatki ostajajo 
nespremenjeni.

Kljuèni cilji FURS so spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja 
obveznosti, zagotavljanje dobrega servisa zavezancem, strankam 
in podjetjem ter posledièno dvigovanje davène kulture v Sloveniji. 
Med prednostnimi nalogami FURS so odkrivanje in prepreèevanje 
davènih utaj, carinskih in trošarinskih nepravilnosti, preventivne 
aktivnosti in nadzor nad vsemi podroèji gotovinskega poslovanja, boj 
proti tihotapstvu in odkrivanje tihotapskega blaga (prepovedane droge, 
ponaredki). Med njenimi rednimi nalogami so med drugimi odmera in 
obraèun obveznih dajatev, carinjenje blaga, finanèni nadzor, finanèna 
preiskava, nadzor nad prirejanjem iger na sreèo, nadzor nad prijavo 
vnosa in iznosa gotovine na obmoèje ali z obmoèja EU, nadzor nad 
vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi 
predpisi ter predpisi, s katerimi so doloèeni posebni ukrepi zaradi 
interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, 
varstva okolja, varovanja kulturne dedišèine, varstva pravic 
intelektualne lastnine, ukrepi trgovinske politike, izvršba itd.

Med novimi nalogami pa so boj zoper zaposlovanje in delo na èrno 
(Zakon o prepreèevanju dela in zaposlovanja na èrno se zaène 
uporabljati 18. 8. 2014) in nadzor nad èasom vožnje, odmora in poèitka 
voznikov. 1. avgusta 2014 je zaèela delovati tudi nova spletna stran 
FURS - , predvidoma do konca letošnjega leta 
bosta kot arhivski spletni strani obstajali še zdajšnji spletni strani 
davène in carinske službe. FURS sestavljajo Generalni finanèni 
urad in finanèni uradi, ki so notranje organizacijske enote FURS. Ne 
glede na to, se bodo do 1. januarja 2015 za finanène urade šteli 
dosedanji davèni in carinski uradi, zato se kontaktne številke in 
elektronski naslovi uradov do takrat ne bodo spreminjali. Po 1. januarju 
2015 se bodo carinski in davèni uradi združili v finanène urade, ki bodo 
imeli sedeže tam, kjer jih imajo trenutno davèni uradi.

Novi kontaktni podatki Generalnega finanènega urada so: 
Finanèna uprava Republike Slovenije, Generalni finanèni urad, 
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, p. p. 631, 1001 Ljubljana, Tel: (01) 478 
3800 H. C., Faks: (01) 478 3900 , e-pošta: . FURS je 
vpisana v Poslovni register Slovenije z matièno številko 2482711000 
in identifikacijsko številko za DDV SI 77695771. Številka 
transakcijskega raèuna za izvrševanje proraèuna Republike Slovenije 
je SI56 0110 0630 0109 972.

Vir: Moj spletni priroènik 33/14

http://www.fu.gov.si/

gfu.fu@gov.si

DELO INVALIDA
 
 Ali lahko oseba, ki je predèasno šla v invalidsko upokojitev za polni 
delovni èas, dela 2 uri na dan? 

Pravico do invalidske pokojnine pridobi skladno z 41. èlenom 
ZPIZ-2:

·zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije;
·zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije 

in ni zmožen za drugo delo s polnim delovnim èasom brez 
poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star 
nad 55 let;

·zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije 
in ni zmožen za drugo delo s krajšim delovnim èasom od 
polnega najmanj štiri ure dnevno brez poklicne 
rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let;

·zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. 
kategorije in mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, ker je 
dopolnil 65 let starosti.

Iz navedenega nedvomno izhaja, da pridobi pravico do invalidske 
pokojnine torej posameznik, ki ni zmožen opravljati dela. Prav zaradi 
tega je že pojmovno izkljuèena možnost, da bi invalidski upokojenci po 
upokojitvi opravljali še kakšno delo. V kolikor bi namreè posameznik 
bil še vedno vsaj delno sposoben opravljati delo, bi pridobil npr. 
pravico do dela s krajšim delovnim èasom in ustrezno pravico do 
nadomestila zaradi invalidnosti. Na splošno je sicer v zvezi z delom 
upokojencev možna delna upokojitev po 40. èlenu ZPIZ-2, pa tudi 
ponovni vstop v zavarovanje na podlagi 116. èlena ZPIZ-2, vendar ti 
možnosti nista izrecno predvideni za invalidske upokojence. Nadalje 
obstaja še možnost zaèasnega in obèasnega dela upokojencev po 
Zakonu o urejanju trga dela ter eventualno tudi dela po drugih 
pogodbah civilnega prava, vendar ponovno poudarjamo, da takšno 
delo že pojmovno ni skladno z invalidsko upokojitvijo, ki je namenjena 
za primere, ko delavec dela ni sposoben veè opravljati. V primeru torej, 
da bi invalidski upokojenec po upokojitvi še vedno opravljal neke vrste 
delo, bi se pojavilo vprašanje, ali je za delo resnièno nesposoben in ali 
mu torej res pripada pravica do invalidske pokojnine.

Vir: Plaèe in kadri

IZDAJA E_RAÈUNOV

Po 1. januarju 2015 boste proraèunskim uporabnikom lahko 
izdajali le še e-raèune. Za to pa boste imeli na voljo tri poti: prek 
ponudnikov elektronskih poti, prek bank ali pa prek portala 
uprave za javna plaèila (UJP). Èe boste po 1. januarju za katerikoli 
javni zavod, šolo, vrtec ali ministrstvo opravili posel, boste lahko izdali 
le še elektronski raèun. Kdo vse sodi med proraèunske uporabnike, 
lahko preverite v bazi UJP, že zdaj pa je jasno, da boste za plaèilo lahko 
izbrali eno izmed treh poti. Do 1. januarja morate zato urediti svoje 
programe za izdajo e-raèunov, skleniti pogodbe s ponudniki 
elektronskih poti, da boste lahko izdali in poslali ustrezen raèun. 
Približno tako, kot imate zdaj program, prek katerega izdate papirnat 
raèun in pošto, prek katere ga dostavite prejemniku. Podobno bo po 1. 
januarju, le da bo elektronsko.

Ponudnikov je veliko, izbira je vaša
Za katero izmed poti in za katerega ponudnika se boste odloèili, je 
odvisno od vas samih. Pri banki ali ponudniku elektronske poti 
preverite višino nadomestil in stroškov ter pogoje pošiljanja in tako 
presodite, prek katere poti boste pošiljali e-raèune proraèunskim 
uporabnikom. Ob tem opozarjajo, da z osebnim obiskom obmoène 
enote UJP e-raèuna ne boste mogli poravnati.

1. Banke: Te vam izdajanje in pošiljanje e-raèunov omogoèajo prek 
svojih spletnih bank. Kakšni so pogoji in naèin pošiljanja, preverite pri 
svoji banki. Na seznamu UJP je 16 bank, ki bodo omogoèale pošiljanje 
e-raèunov. Za deset bank pa je že objavljen cenik za višino nadomestil.

2. Ponudniki elektronskih poti: Na trgu je že zdaj kar nekaj 
ponudnikov elektronskih poti, UJP ima pogodbo sklenjeno z desetimi. 
Èe že imate program, preverite, ali omogoèa izdajanje e-raèunov. Èe 
želite e-raèune izdajati po tej poti, morate imeti aplikacijo, v kateri 
oblikujete elektronski raèun, ki ga potem elektronsko odpošljete. Ob 
tem morate paziti, da sta aplikacija in elektronska pot povezani 
oziroma nastavljeni tako, da boste e-raèun res lahko poslali. Ponudnike 
razliènih elektronskih poti spodbujajo, da se povezujejo. Tudi zato, da 
ne pride do težav pri izdaji in sprejemanju e-raèuna, èe eden uporablja 
ponudnika elektronske poti, drugi pa na primer banko.

3. Portal UJP: Ta bo na voljo le tistim podjetjem, ki nimajo možnosti 
za druge poti. Torej za tiste, ki nimajo tehniènih zmožnosti, da e-raèune 
izdajajo prek bank ali ponudnikov elektronskih poti, oziroma tiste, ki 
izdajo zelo malo raèunov proraèunskim uporabnikom. Èe vaše 
podjetje proraèunskemu uporabniku raèun izda le nekajkrat na leto, je 
ta portal namenjen vam. Trenutno je meja pet raèunov na mesec. Èe jih 
boste proraèunskim uporabnikom meseèno izdajali veè, boste morali 
za to izbrati drugo pot.  Ta pot je sicer brezplaèna.

Vir: Moj spletni priroènik 29/2014
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NOVOSTI ZAKONA O PREPREÈEVANJU DELA 
NA ÈRNO

Novosti osebnega dopolnilnega dela se uporabljajo z letom 2015.
Državni zbor je na 24. seji 23. aprila 2014 sprejel Zakon o 
prepreèevanju dela in zaposlovanja na èrno (ZPDZC). Ta zakon zaène 
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se zaène 
uporabljati devetdeseti dan po njegovi uveljavitvi.

Dejavnosti in dela, ki niso dela ali zaposlovanje na èrno:
·sosedska pomoè,
·sorodstvena pomoè,
·nujno delo,
·humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske 

organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno delo,
·osebno dopolnilno delo.

Sosedska pomoè
Za sosedsko pomoè se šteje opravljanje dela med sosedi posamezniki, 
kadar med njimi obstaja doloèena bližina v smislu prebivanja, èe med 
njimi ni sklenjene pogodbe in je delo opravljeno brez plaèila, kakor 
tudi druge oblike sosedske pomoèi, doloèene v drugem zakonu.
Sorodstvena pomoè
Za sorodstveno pomoè se šteje brezplaèno opravljanje del in storitev, 
kadar jih posameznik opravlja za zakonca ali osebo, s katero živi v 
zunajzakonski skupnosti, partnerja v registrirani istospolni skupnosti 
ali za osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do 
vštevšega tretjega kolena ter v sorodstvu po svaštvu do vštevšega 
drugega kolena.
Osebno dopolnilno delo
1. januarja 2015 pa se zaènejo uporabljati doloèbe, ki urejajo osebno 
dopolnilno delo. V prehodnih doloèbah je tudi zapisano, da do 1.1.2015 
posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, ni obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 18. ali 20. èlena ZPIZ-
2 ter ni obvezno zavarovan za poškodbo pri delu in poklicno bolezen na 
podlagi 5. toèke 17. èlena ZZVZZ in ne plaèuje prispevka iz 55. a èlena 
ZZVZZ. Do 31. decembra 2014 bo v zvezi z osebnim dopolnilnim 
delom izdan še podzakonski akt. Osebe, ki imajo na dan uveljavitve 
tega zakona priglašeno osebno dopolnilno delo po doloèbah Zakona o 
prepreèevanju dela in zaposlovanja na èrno in Pravilnika o delih, ki se 
štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del, se 
morajo ponovno priglasiti za opravljanje osebnega dopolnilnega dela 
na podlagi tega zakona v šestih mesecih po dnevu zaèetka uporabe tega 
podzakonskega akta. 

Do uporabe te novosti pa velja 12. èlen Zakona o prepreèevanju dela in 
zaposlovanja na èrno (Uradni list RS, št. 12/07 - uradno preèišèeno 
besedilo, 29/10, 57/12 in 21/13 - ZUTD-A), ki ureja osebno dopolnilno 
delo, ki pravi:
»(1) Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam 
opravlja dela pomoèi v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira in 
prodaja gozdne sadeže in zelišèa ter opravlja druga manjša dela, pod 
pogojem, da posebni predpisi ne doloèajo drugaèe.
(2) Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik osebno 
sam izdeluje izdelke domaèe in umetne obrti, za katere ima pridobljeno 
mnenje po doloèbi 15. èlena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 
50/94).
(3) Dela iz prvega in drugega odstavka tega èlena se lahko opravljajo 
pod pogojem, èe letni prihodki iz naslova tega dela ne presegajo 
minimalne letne plaèe v Republiki Sloveniji iz preteklega leta, in èe so 
doloèena v pravilniku o delih, ki jih je šteti za osebno dopolnilno delo 
ter o postopku priglasitve teh del.
(4) Posameznik je dolžan osebno dopolnilno delo iz prvega in drugega 
odstavka tega èlena pred prièetkom opravljanja priglasiti pristojni 
upravni enoti, ki ga vpiše v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno 
dopolnilno delo.«

Vir: www.dashofer.si

RAZLIKE MED NAVADNIM IN NORMIRANIM 
S.P.

Glavni razliki med normirancem in navadnim s.p. sta v ugotavljanju 
davène osnove in raèunovodstvu. Pri normiranem s.p.-ju se davèna 
osnova (DO) ugotavlja tako, da se od vseh davèno priznanih prihodkov 
odšteje 70 odstotkov normiranih odhodkov, pri navadnem pa se od 
vseh davèno priznanih prihodkov odštejejo vsi davèno priznani stroški. 
Pri navadnem s.p. je davèno osnovo možno zniževati z uveljavljanjem 
olajšav, pri normirancih pa to ni mogoèe.

Normirancu tudi ni potrebno najemati raèunovodskega servisa (èeprav 
je to priporoèljivo, predvsem zaradi svetovalnih storitev), saj mu ni 
potrebno oddajati letnih poroèil in pojasnil o poslovnem izidu. Njegova 
dolžnost je le, da vodi evidenco izdanih raèunov in evidenco osnovnih 
sredstev ter da ob roku odda davèni obraèun. Normiranci, ki so 
zavezanci za DDV, morajo voditi tudi evidence, ki so potrebne za 
obraèunavanje DDV, npr. knjigo prejetih in izdanih raèunov. Nekateri 
normiranci, npr. trgovci, gostinci ipd., morajo voditi tudi druge 
evidence, v kolikor to zahtevajo posebno predpisi s podroèja njihove 
dejavnosti.

Za ugotavljanje davène osnove na podlagi normiranih odhodkov 
pa obstaja omejitev, in sicer se lahko za tovrstno ugotavljanje 
odloèi le zavezanec, ki v davènem letu pred tem letom ni presegel 
letnega praga prometa 50.000 evrov.
 
Nadaljnja razlika je v samo obdavèitvi, pri èemer je navadni s.p. 
obdavèen po dohodninski lestvici, normiranec pa je obdavèen s 
konènim cedularnim davkom v višini 20 %.

  Navadni s.p. Normirani s.p. 

ugotavljanje 
davène osnove 

DO = prihodki - 
davèno priznani 
odhodki 

DO = 30 % vseh 
prihodkov (= prihodki 
- 70 % normiranih 
odhodkov) 

obdavèitev dohodninska lestvica 
(16, 27, 41, 50 % od 
DO) 

konèni davek: 20 % 
od davène osnove 

raèunovodstvo zakonsko neobvezno, 
a priporoèljivo 

zakonsko neobvezno, 
podjetnik lahko vse 
dela sam 

omejitve ni omejitev ni dovoljeno preseèi 
50.000 evrov letnega 
prometa dve leti 
zapored 

olajšave možnost uveljavljanja 
olajšav 

olajšav ni možno 
uveljavljati 

 Pri sprejetju odloèitve glede naèina ugotavljanja davène osnove, je 
potrebo v obzir vzeti še dejstvo ali ima podjetnik "polni" s.p. ali 
popoldanski s.p.. Prav tako razlika v obdavèitvi za naslednje leto vpliva 
na višino prispevkov zaradi doloèitve drugaène zavarovalne osnove.

Vir: Moj Spletni priroènik 32/14

OBLIKE FINANCIRANJA POSLOV

Izvozni krediti imajo pomembno funkcijo lajšanja nastopa na tujih 
trgih ob konkurenènih pogojih. Izvoz kreditirajo lahko državna 
izvozna agencija ali domaèa / regionalna / mednarodna banka. 

Faktoring je (predèasen) odkup (kratkoroènih) terjatev (z diskontom). 
Velja za že nastale ali bodoèe kratkoroène terjatve (do 120 dni). 
Podlaga terjatve: je raèun za opravljeno storitev oz. dobavljeno blago.
Faktoring predstavlja dokaj drago obliko financiranja.!

Forfaiting je (predèasen) odkup (srednje – in dolgo- roènih) terjatev (z 
diskontom). Namenjen financiranju izvoza blaga in storitev kapitalske 
narave.Forfaiting združuje elemente financiranja in zavarovanja in je
še dražji naèin od factoringa.
 
Vir: www.izvoznookno.si



DAVKI

PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE 9

PRODAJA OSNOVNEGA SREDSTVA

Samostojni podjetnik je nabavil osnovno sredstvo, še preden je postal 
identificiran za namene DDV, sedaj bi rad to osnovno sredstvo prodal. 
Kako naj napiše izdani raèun za to osnovno sredstvo in kateri èlen 
oprostitve DDV naj navede na raèunu?

Uvodoma velja poudariti, da bi za natanèen odgovor potrebovali precej 
veè podatkov, na primer o vrsti zadevnega osnovnega sredstva, 
okolišèinah njegove nabave in prodaje. V nadaljevanju mnenje tako 
temelji na predpostavki, da v zadevnem primeru ne gre za osebno 
vozilo ali nepremiènino, pri prodaji katerih obstajajo doloèene 
posebnosti. Prav tako v odgovoru, ki sledi, predvidevamo, da bo 
zadevno osnovno sredstvo dobavljeno na ozemlju Slovenije, da ne 
bodo izpolnjeni pogoji za oprošèeno intrakomunitarno dobavo, izvoz 
blaga oziroma za oprostitve v okviru diplomatskih in konzularnih 
odnosov ipd. Glede na to, da razloga, zakaj davèni zavezanec v 
zadevnem primeru ob nakupu osnovnega sredstva ni bil identificiran za 
namene DDV, ne navajate, predvidevamo, da je izpolnjeval pogoje iz 
prvega odstavka 94. èlena ZDDV-1 in je bil kot mali davèni zavezanec 
oprošèen plaèevanja DDV.

Skladno s 1. toèko 3. èlena ZDDV-1 dobave blaga, ki jih davèni 
zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na 
ozemlju Republike Slovenije za plaèilo. Kadar lokalno dobavo blaga 
opravi davèni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora za takšno 
dobavo izdati ustrezen raèun in na njem obraèunati DDV, razen èe so 
izpolnjeni pogoji, da je takšna dobava oprošèena plaèila DDV. Tretja 
toèka 44. èlena ZDDV-1 doloèa, da oprostitev plaèila DDV velja za 
dobavo:

1. blaga, ki se je v celoti uporabljalo za namene oprošèenih 
dejavnosti oziroma transakcij iz 42. èlena tega zakona in 
tega èlena, èe davèni zavezanec ni imel pravice do odbitka 
vstopnega DDV za to blago, ali

2. blaga, pri pridobitvi oziroma uporabi katerega ni imel 
pravice do odbitka DDV v skladu s 66. èlenom tega 
zakona.

Omenjene doloèbe ni moè razumeti na naèin, da bi veljala tudi za 
blago, ki je bilo nabavljeno pred identifikacijo davènega zavezanca za 
namene DDV. T. i. mali davèni zavezanec namreè opravlja obdavèljive 
dobave, vendar je oprošèen plaèevanja DDV, ker ne dosega 
obdavèljivega prometa iz prvega odstavka 94. èlena ZDDV-1. Na 
podlagi navedenega bi torej lahko zakljuèili, da mora davèni zavezanec 
ob prodaji osnovnega sredstva obraèunati DDV ne glede na to, da je 
bilo to osnovno sredstvo nabavljeno pred njegovo identifikacijo za 
namene DDV.

Ne glede na navedeno pa ne gre zanemariti dejstva, da ima davèni 
zavezanec, ki nabavi osnovno sredstvo, preden se identificira za 
namene DDV, doloèene možnosti, da vsaj del odbitka DDV uveljavlja 
naknadno (v delu do poteka obdobja popravka odbitka DDV, ki se 
nanaša na osnovna sredstva). Ob tem velja opozoriti na pojasnilo 
davènega organa št. 4230-172/2010-2, z dne 3. 6. 2010 (dodaja še 
pogoj, da lahko davèni zavezanec to stori le, èe še ni potekel rok, ki 
velja za uveljavljanje odbitka DDV, to je najpozneje v zadnjem 
davènem obdobju koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem bi davèni 
zavezanec lahko uveljavil pravico do odbitka DDV, èe bi razpolagal z 
identifikacijsko številko za DDV.

Vir: /dashofer.siDDV v poslovni praksi

IZVOZ IZDELKOV V TRETJO DRŽAVO 

Naše izdelke smo izvozili v tretjo državo. Kupec je zahteval, da se na 
raèunu posebej zavede transportne stroške, ki bodo tudi ocarinjeni. 
Zanima nas, kako naj zavedemo izdan raèun v evidence knjige izdanih 
raèunov. Ali zavajamo vse v stolpec 7 knjige izdanih raèunov, ki se 
potem veže na polje 11 obrazca DDV-O? EUL bo vseboval celotno 
vrednost izdelkov z transportnimi stroški vred, zato ne sme prihajati do 
razlik med oddanimi podatki v obraèunu DDV, ki ga oddamo davèni 
upravi in med podatki o vrednosti izvoza, ki jih prejme Davèna uprava 
od Carinske uprave. Zanima nas tudi, ali celotno vrednost po izdanem 
raèunu lahko zavajamo med prihodke od prodaje proizvodov? Ali se na 
izdanem raèunu lahko sklicujemo na toèko a 1. odstavka 52. èlena kljub 
temu, da so na raèunu zavedene tudi transportne storitve. Kdaj se 
sklicujemo na toèko e 1. odstavka 52. èlena pri zaraèunavanju 
transportnih storitev?

V kolikor je vaša družba kupcu iz tretje države dobavila blago iz 
Slovenije v tretjo državo, loèeno pa mu zaraèunala tudi prevoz tega 
blaga, je treba po mojem mnenju ti dve transakciji z DDV vidika 
obravnavati loèeno, posledièno pa tudi uporabiti razlièna pravila glede 
doloèanja kraja obdavèitve. Vaša trditev, da bo na potrjeni izvozni 
carinski listini poleg blaga navedena tudi vrednost prevoznih stroškov, 
je nekoliko nenavadna, saj po pojasnilu carinskega organa slednji na 
izvozni carinski listini praviloma pripozna le vrednost blaga, ne pa 
tudi vrednosti prevoznih stroškov, ki so zaraèunani loèeno od tega 
blaga. Naj dodam, da se zneski iz polja 11 in podatki vrednosti iz EUL 
nikakor ne morejo ujemati, saj se tudi drugih storitev, ki so obièajno 
povezane z izvozom blaga (na primer storitev montaže gradbenih 
elementov ipd.), ne všteva v vrednost, ki je navedena na izvozni 
carinski listini. Poleg tega se v polje 11 poleg davène osnove iz naslova 
obdavèenih nabav in oprošèenih izvoznih dobav blaga vpisuje tudi 
druge oprošèene dobave blaga in storitev s pravico do odbitka DDV.

Prvi odstavek 20. èlena ZDDV-1 doloèa, da se, kadar blago odpošlje ali 
odpelje dobavitelj, kupec ali tretja oseba, za kraj dobave blaga šteje 
kraj, kjer se blago nahaja, ko se zaène odpošiljanje ali prevoz blaga 
prejemniku.

V primeru izvoza blaga iz Slovenije v tretjo državo se torej kot kraj 
dobave tega blaga šteje Slovenija, nadalje pa je treba preveriti, ali so 
izpolnjeni vsi pogoji, da je ta dobava blaga lahko oprošèena plaèila 
DDV. Ob predpostavki, da je kot izvoznik na izvozni carinski 
deklaraciji vaša družba, je treba upoštevati predvsem toèko a prvega 
odstavka 52. èlena ZDDV-1, ki doloèa, da je plaèila DDV med drugim 
oprošèena tudi dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje v 
namembni kraj zunaj Unije prodajalec ali druga oseba za njegov raèun. 
Izdani raèun za izvoz tega blaga se evidentira v stolpec 7 knjige izdanih 
raèunov, transakcijo pa poroèa v polje 11 DDV-O obrazca (podatke se 
vpisuje iz carinske listine). Pri tem velja opozoriti na ustrezna dokazila 
o tem izvozu.

Uporaba pravila doloèanja kraja opravljanja storitev prevoza blaga je 
odvisna zlasti od statusa naroènika teh storitev. Ker slednjega v svojem 
vprašanju izrecno ne navajate, lahko le predvidevam, da je naroènik 
prevoza tega blaga davèni zavezanec s sedežem v tretji državi. V 
kolikor je temu tako, je treba v zvezi z doloèanjem kraja upoštevati 
splošno pravilo iz prvega odstavka 25. èlena ZDDV-1. Slednji doloèa, 
da je kraj opravljanja storitev, ki jih prejme davèni zavezanec, ki deluje 
kot tak, kraj, kjer ima ta davèni zavezanec sedež svoje dejavnosti. Èe so 
te storitve opravljene stalni poslovni enoti davènega zavezanca, ki ni v 
kraju, kjer ima sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev 
kraj, kjer ima ta davèni zavezanec stalno poslovno enoto. Èe takega 
sedeža ali take stalne poslovne enote ni, je kraj opravljanja storitev 
kraj, kjer ima davèni zavezanec, ki prejme te storitve, stalno oziroma 
obièajno prebivališèe. Ob predpostavki, da je bila torej storitev 
prevoza blaga opravljena za davènega zavezanca s sedežem v tretji 
državi, se kot kraj opravljanja teh storitev šteje ta tretja država. Ne 
glede na to, da je naroènik te storitve iz tretje države, menim, da je 
primerno, da se na izdanem raèunu navede klavzula >>obrnjena 
davèna obveznost/reverse charge<<. Raèun se v tem delu evidentira v 
polje 23 knjige izdanih raèunov, te transakcije pa se ne poroèa v DDV-
O obrazec.
.
Vir: www.dashofer.si
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SOLIDARNOSTNA POMOÈ 

Delavec, ki se je poškodoval na delovnem mestu in je že veè kot 6 
mesecev na bolniški od samostojnega podjetnika prièakuje 
solidarnostno pomoè. 

S.p. ima gradbeno dejavnost, je èlan obrtne zbornice, torej velja 
zanj kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo. Solidarnostna 
pomoè znaša 1.511,96 EUR.

Solidarnostne pomoèi se izplaèujejo za naslednje primere:
·v primeru smrti delavca najmanj v višini 60 % povpreène 

plaèe v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece;
·v primeru smrti delavèevega ožjega družinskega èlana po 

zakonu v višini najmanj 30% povpreène plaèe v Republiki 
Sloveniji za pretekle tri mesece;

·v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni nad 6 mesecev 
lahko na predlog sindikata odobri delodajalec izplaèilo 
enkratne pomoèi;

·v primeru elementarne nesreèe ali požara, ki prizadene 
delavca, lahko na predlog sindikata odobri delodajalec 
izplaèilo enkratne pomoèi.

Delodajalec lahko delavcu izplaèa solidarnostno pomoè v višini ene 
povpreène meseène plaèe na zaposlenega v Republiki Sloveniji za 
pretekle tri mesece v naslednjih primerih:

·neprekinjene bolezni, ki traja najmanj šest mesecev,
·elementarne nesreèe, ki je prizadela delavca.

Solidarnostno pomoè delodajalec izplaèa ob nastanku primera iz 
prvega in drugega odstavka tega èlena oziroma najkasneje v 30 dneh 
po nastanku primera. Solidarnostna pomoè iz 4. odstavka je enkratna 
pomoè, ki se izplaèa ob priznanju pravice do dela na drugem delovnem 
mestu ali pravice do dela s krajšim delovnim èasom od polnega. 
Solidarnostna pomoè iz prve alineje 5. odstavka se lahko izplaèa 
najveè enkrat v letu, v katerem se izpolni pogoj za njeno pridobitev.

Iz navedenega izhaja, da je za konkretni primer relevantna doloèba 4. 
odstavka obravnavanega èlena, ki doloèa, da lahko delodajalec izplaèa 
solidarnostno pomoè delavcu na predlog reprezentativnega sindikata 
v višini ene povpreène meseène plaèe na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji za pretekle tri mesece v primeru težje invalidnosti, ki je 
posledica

·nesreèe pri delu ali
·poklicne bolezni

in zaradi katere je delavcu priznana pravica do dela na drugem 
delovnem mestu ali pravica do krajšega delovnega èasa od polnega. Iz 
vprašanja uporabnika ne izhaja, da je v konkretnem primeru bil podan 
predlog reprezentativnega sindikata, niti da gre v primeru poškodbe 
delavca za težjo invalidnost, zaradi katere ima delavec pravico do dela 
na drugem delovnem mestu ali pravico do krajšega delovnega èasa. 
Poleg navedenega zdravljenje delavca še ni zakljuèeno - glede na to, da 
je še vedno v bolniškem staležu, zato tudi iz tega razloga dolžnost 
delodajalca še ni nastala. Poleg navedenega izpostavljamo, da KP ne 
nalaga obveznosti delodajalcu, ampak doloèa, da delodajalec lahko (to 
je: ni dolžan, lahko pa) izplaèa solidarnostno pomoè v primeru, ko 
reprezentativni sindikat poda predlog in je podana težja invalidnost 
delavca.

Vir: Varnost in zdravje na delovnem mestu

OBJAVA RAZPISA ZA UKREP RIBIŠKA 
PRISTANIŠÈA, MESTA IZTOVORA IN ZAVETJA

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešèa vse upravièence, 
da bo jutri v Uradnem listu RS objavljen razpis za ukrep »Ribiška 
pristanišèa, mesta iztovora in zavetja« v okviru Operativnega 
programa za razvoj ribištva v RS (OP 2007-2013). Za ukrep je v 
okviru tokratnega javnega razpisa na razpolago okrog 1,5 
milijona evrov, od tega je prispevek EU 75 %. Javni razpis bo odprt do 
porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju na spletni strani MKO.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru 
ukrepa »Ribiška pristanišèa, mesta iztovora in zavetja«, ki prispeva k 
izboljševanju obstojeèih ribiških pristanišè in mest iztovora ter 
izboljševanju pogojev za ribièe v obstojeèih ribiških pristanišèih. 
Predmet podpore so naložbe v že obstojeèa javna ribiška 
pristanišèa, ki izboljšujejo ponujene storitve in prestrukturiranje 
mest iztovarjanja in izboljšanje pogojev za ribiške proizvode, ki jih 
ribièi iztovorijo na obstojeèih mestih iztovarjanja. Vlagatelji so lahko 
obalne obèine v Sloveniji, v katerih se nahajajo ribiška pristanišèa. 

Najnižji znesek finanène pomoèi znaša 5.000 evrov na posamezno 
vlogo, najvišji znesek pomoèi v finanèni perspektivi 2007-2013 pa 
lahko znaša najveè štiri milijone evrov na posameznega upravièenca.

Dodatne informacije
Veè informacij o javnem razpisu lahko zainteresirani dobijo po njegovi 
objavi v Uradnem listu RS:

- na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
( )

- na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja 
(

)
- na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92 od 

ponedeljka do èetrtka od 7.30 do 15.00 ure in v petek od 
7.30 do 14.00 ure

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov 
aktrp@gov.si. 

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni
_razpisi/

EOPOMINJANJE NA PORTALU EDAVKI

Po novem bo Finanèna uprava RS o neplaèanih davènih obveznostih 
podjetja in podjetnike opominjala le še preko portala eDavki. 
Prehodno obdobje pošiljanja opominov po klasièni poti in preko 
portala eDavki se izteka konec avgusta. To velja tudi za tiste 
posameznike, ki so vkljuèeni v sistem eVroèanje. Slednje pomeni, da 
so (ali še bodo) ti posamezniki vložili pristopnico za elektronsko 
prejemanje dokumentov. Po 1. septembru bodo vsi omenjeni zavezanci 
opomine prejemali le še preko portala eDavki. Podjetja in podjetnike še 
posebej pozivamo, da za namen dodatnega obvešèanja o prejemu 
opomina preko portala eDavki sporoèijo elektronski naslov. Ker bodo 
prvi opomini poslani preko portala eDavki že v septembru, 
priporoèamo, da to uredijo najpozneje do konca avgusta. 

Zoper zavezanca, ki zapadlih obveznosti ne placa v predpisanem roku, 
se zacne postopek davcne izvršbe. Ne glede na to, da zakonodaja ne 
predpisuje opominjanja, se v praksi pred vsakim zacetkom davcne 
izvršbe pošlje zavezancu opomin. Opomin je informativne narave, 
saj gre za obvestilo zavezancu o stanju dolga na njegovi 
knjigovodski kartici. Namen opominov je torej spodbujanje 
prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti. 

Od septembra dalje bo Financna uprava RS o neplacanih davcnih 
obveznostih opominjala le še preko portala eDavki. To velja za vse 
pravne osebe in fizicne osebe, ki opravljajo dejavnost, in le za tiste 
fizicne osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vkljucile v sistem 
eVrocanje z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejemanje 
dokumentov.  Pri tem želimo opozoriti, da bodo zavezanci, ki so 
vkljuèeni v sistem eVroèanje, ne glede na to, ali so sporoèili 
elektronski naslov za dodatno obvešèanje ali ne, prejeli opomin le v 
portal eDavki. Elektronski naslovi prejemnikov obvestil se lahko 
kadarkoli spremenijo preko portala eDavki. Pri obvešèanju na 
elektronski naslov se bodo upoštevali elektronski naslovi, ki so 
navedeni na zadnjem oddanem obrazcu eVroèanje – POS.  Fiziènim 
osebam, ki še niso uporabniki eDavkov, priporoèamo, da to postanejo.

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



ZAPOSLOVANJE NA KMETIJAH

Današnja zakonodaja, tako kot vsem drugim delodajalcem, tudi 
kmetom omogoèa, da zaposlijo delavce za delo na svoji kmetiji. To pa 
seveda ne pomeni le zaposlovanja za delo v dopolnilnih dejavnostih 
kmetije (npr. turizem, razne domaèe obrti…), paè pa tudi za delo v 
glavni dejavnosti (npr. živinoreja, gozdarstvo…). Ob tem je potrebno 
opozoriti, da mora kmet, tako kot vsi ostali delodajalci, spoštovati 
doloèbe  (ZDR), 

 (ZVZD) ter še nekaterih drugih zakonov in 
podzakonskih predpisov, ki se posredno ali neposredno nanašajo na 
delovna razmerja.

Postopek pred sklenitvijo delovnega razmerja – zaposlitev 
družinskega èlana
Vsakdo, ki želi zaposliti delavca, mora to objaviti na Zavodu za 
zaposlovanje RS. Ker se na kmetijah navadno odloèajo za zaposlitev 
delavca, ki je dejansko v sorodstvenem razmerju z delodajalcem, je 
najprej predstavljen postopek pred sklenitvijo delovnega razmerja z 
družinskim èlanom, ki ni tako zapleten in predstavlja manj birokratskih 
obveznosti za delodajalca.
 
V skladu s 24. èlenom ZDR namreè obstajajo izjeme od objave 
prostega delovnega mesta med katerimi so tudi družinski èlani, in sicer 
zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o 
zaposlitvi živela z delodajalcem v življenjski skupnosti, ki je po 
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih 
posledicah izenaèena z zakonsko zvezo, partner v registrirani 
istospolni skupnosti, otroci, posvojenci, pastorki, oèe, mati, oèim, 
maèeha, posvojitelj ter bratje in sestre. Preden se z družinskim èlanom 
sklene pogodba o zaposlitvi, pa mora le-ta opraviti še zdravstveni 
pregled, kjer se ugotovi njegova zmožnost za delo.
 
Družinski èlani so: 

·otrok do dopolnjenega 15. leta starosti oz. 18. leta starosti, èe 
ni sam zavarovan,

·po dopolnjenem 18. letu do dopolnjenega 26. leta starosti, èe 
se redno šola,

·zakonec ali zunajzakonski partner, razvezan zakonec, ki mu 
pripada preživnina, èe ne izpolnjuje pogojev, da bi bil sam 
zavarovanec.

Zakona o delovnih razmerjih Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu

PODJETNIŠTVO/KMETIJSTVO
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Prosti èas
Kot podjetnik boste morali sprva delati veè za manj denarja. Vendar, èe 
se boste posla lotili pravilno, boste kasneje kot  lahko po želji 
razporejali s svojim urnikom in prostim èasom.

Imate svojo zgodbo
S svojim poslom boste imeli svojo zgodbo. Ljudje si bodo vedno želeli 
izvedeti s èim se ukvarjate, kako to izvajate in kako vam gre.

Davène ugodnosti 
Kot podjetnik imate priložnost, da koristite nekatere davène ugodnosti, 
ki na primer nastanejo zaradi prevoznih stroškov in nakupa opreme.

Ponos
Ko èlovek, kot rezultat lastnega truda, ustvari nekaj uspešnega, je to 
èudovit obèutek. Težje je na primer biti ponosen na prošnje, ki jih 
pošljemo delodajalcem. 

Vaše potomstvo 
Kot zaposlena oseba boste svojo kariero težko prenesli na svoje otroke. 
Toda, èe imate svoje podjetje, ga lahko nekega dne predate svojim 
otrokom. 

podjetnik

Mreženje 
Podjetniki so družabne osebe. Radi se sreèujejo, izmenjujejo zgodbe in 
uèijo drug od drugega. Kot podjetniku se vam širi krog prijateljev in 
poznanstev, kar je za uspešnost podjetja bistvenega pomena. 

Nova doživetja 
Ljudje imamo radi nova doživetja, vendar je teh zelo malo, èe osem ur 
na dan preživimo za delovno mizo. S svojim poslom se boste gotovo 
sooèili z novimi izzivi in vedno znova doživeli kaj novega. 

Mentorstvo 
Ko imate svoj posel, se uèite od bolj izkušenih mojstrov, hkrati pa vi 
lahko iz svojih izkušenj uèite druge. Ena izmed sijajnih lastnosti 
podjetnikov je medsebojna pomoè. 

Vir: Entrepreneur

Dobrodelnost 
Èeprav to velja tudi za ostale, pa ima podjetnik nekatere prednosti, saj 
lahko del profita kot sponzor ali donator nameni dobrodelni ali 
neprofitni organizaciji. 

Varna služba 
Èe ste bili že kdaj odpušèeni, veste kaj pomeni varna služba. Èe ste 
podjetnik, ste sam svoj šef in zato varnost zaposlitve leži v vaših rokah.

Obveznosti delodajalca pri sklenitvi delovnega razmerja z 
družinskim èlanom

1. izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja;
2. napotitev bodoèega zaposlenega na zdravstveni pregled;
3. seznanitev zaposlenega z obveznostmi in pravicami delavca 

in delodajalca;
4. sklenitev pogodbe o zaposlitvi;
5. prijava zaposlenega v obvezna zavarovanja;
6. skrb za varno opravljanje dela zaposlenega;
7. zagotovitev primerne in varne opreme za opravljanje dela 

zaposlenega.

Obveznosti delodajalca pri sklenitvi delovnega razmerja z drugim 
delavcem

1. izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja;
2. prijava prostega delovnega mesta na Zavodu za 

zaposlovanje;
3. izvedba izbirnega postopka;
4. napotitev bodoèega zaposlenega na zdravstveni pregled;
5. seznanitev zaposlenega z obveznostmi in pravicami delavca 

in delodajalca;
6. sklenitev pogodbe o zaposlitvi;
7. obvestilo neizbranim kandidatom o neizbiri;
8. prijava zaposlenega v obvezna zavarovanja;
9. skrb za varno opravljanje dela zaposlenega;
10. zagotovitev primerne in varne opreme za opravljanje dela 

zaposlenega.

Zelo pomembno: sklenitev pogodbe o zaposlitvi
Tako kot drugi delodajalci, mora tudi kmet, ki želi nekoga zaposliti, pa 
èetudi gre za družinskega èlana, z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi v 
skladu z doloèbami , saj se tako izogne morebitni kazni zaradi 
»dela na èrno«. V pogodbi o zaposlitvi morajo biti upoštevane vse 
obvezne sestavine, kot na primer doloèilo o plaèi, delovnem èasu, 
dopustu, trajanju pogodbe…, ki jih doloèa 29. èlen .

Zavarovanje delavca
Kmet kot delodajalec nikakor ne sme pozabiti na prijavo delavca(ev) v 
obvezno zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zavarovanje za starševsko varstvo ter zavarovanje za primer 
brezposelnosti. To mora storiti v osmih dneh od sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi, in sicer z izpolnitvijo standardiziranega obrazca M1 ter s 
predložitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Veè o tem: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

ZDR

ZDR



PODJETNIŠTVO

12 PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE

MLADI PODJETNIK IN DDV

Davèna zakonodaja se dnevno spreminja, kar pomeni, da ji je vedno 
težje slediti. Eden izmed kljuènih davkov, s katerim se sreèa podjetnik, 
je Davek na dodano vrednost. Sicer se zdi, da gre za enostavno 
obdavèitev, vendar lahko ta davek kaj hitro postane kompleksen in 
zapleten. Da boste vedno pravilno obraèunali DDV in izpolnili vaše 
obveznosti, je pred vami vodnik po sistemu DDV, ki bo odgovoril na 
kljuèna vprašanja v povezavi z davkom, kot so: temeljne osnove davka 
na dodano vrednost, zakonska podlaga za DDV, kdo je davèni 
zavezanec, katere stopnje DDV uporabljamo v Sloveniji, kako se DDV 
obraèunava ter podobne vsebine pomembne za mlade podjetnike.

Osnove davka na dodano vrednost
Temeljne osnove davka na dodano vrednost (DDV) ali angleško Value 
Added Tax (VAT) so:

·V osnovi je DDV davek na potrošnjo, kar pomeni, da DDV 
na koncu plaèa konèni potrošnik v obliki odstotnega dodatka 
na konèno ceno blaga ali storitve. DDV bremeni le tiste 
kupce blaga in storitev, ki nimajo pravice do odbitka DDV, to 
pa so predvsem obèani oziroma konèni potrošniki.

·Je posredni davek, saj dobavitelj blaga ali storitev (davèni 
zavezanec) plaèa DDV za blago ali storitve nacionalni 
davèni upravi, potem ko odšteje DDV, ki je že plaèan 
dobaviteljem.

·Gre za vsefazni davek, ki se plaèuje pri vsaki opravljeni 
storitvi in vsaki dobavi blaga od ustvarjene dodane 
vrednosti.

·Je prometni davek, kar pomeni, da ga je potrebno 
obraèunati takrat, ko je promet opravljen in še v nekaterih 
drugih primerih, ki jih doloèa ZDDV-1 (npr. neposlovna 
raba,..)

Ena od bistvenih lastnosti davka na dodano vrednost je zagotovitev 
davène nevtralnosti med davènimi zavezanci. Nevtralnost za 
davènega zavezanca, kupca blaga in storitev pomeni pravico, da od 
davène obveznosti v davènem obdobju odšteje vstopni davek, ki so mu 
ga zaraèunali dobavitelji.

Zakonska podlaga za DDV
Osnovna predpisa, ki od 1. januarja 2007 v Sloveniji urejata 
obraèunavanje DDV, sta Zakon o davku na dodano vrednost (v 
nadaljevanju ZDDV-1) ter Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na 
dodano vrednost (v nadaljevanju P-ZDDV-1). Ker je Slovenija 
èlanica EU, mora tudi pri obraèunavanju DDV upoštevati pravo EU, ki 
se uporablja primarno in neposredno. Osnova za sprejetje ZDDV-1 je 
tako Direktiva 2006/112/ES, ki postavlja temelje enotne ureditve in je 
za države èlanice obvezna. Poleg Direktive se uporablja tudi 
Izvedbena uredba Sveta*, ki doloèa izvedbene ukrepe za Direktivo o 
DDV.

Pri interpretaciji zakonodaje o DDV pa so pomembne tudi Sodbe 
Sodišèa EU, s katerimi sodišèe podaja sodbe glede vprašanj, ki se 
nanašajo na pravilno uporabo enotnega sistema DDV v posamezni 
državi èlanici. Sodbe predstavljajo pomemben pravni vir pri 
obdavèenju, v davènih ter sodnih postopkih. Poleg naštetih predpisov 
za interpretacijo zakonodaje v Sloveniji uporabljamo tudi pojasnila 
Ministrstva za Finance Republike Slovenije (v nadaljevanju MF), 
Davène uprave Republike Slovenije (v ndaljevanju DURS) ter 
Carinske uprave Republike Slovenije (v ndaljevanju CURS); od 1. 
avgusta 2014 dalje, DURS in CURS skupaj tvorita 

. DURS objavlja pojasnila na spletni strani . 

Kdo je davèni zavezanec ?
Za namene DDV je potrebno vedeti, kdo je davèni zavezanec. To je 
oseba, ki neodvisno opravlja katero koli gospodarsko dejavnost na 
katerem koli kraju, s kakršnim koli namenom ali rezultatom. Osebam, 
katerih letni promet je nižji od 50.000 EUR obdavèljivega prometa 
(prag za vstop v sistem DDV), ni potrebno obraèunavati DDV od 
prodaje (z doloèenimi posebnostmi) in jih imenujemo mali davèni

Finanèno upravo 
RS http://www.durs.gov.si

zavezanci. Posebej velja poudariti, da je davèni zavezanec prav tako 
tudi vsaka oseba, ki obèasno dobavlja nova prevozna sredstva, ki se jih 
prevaža v drugo državo EU.

Stopnje davka na dodano vrednost
Obdavèljive transakcije se obraèunavajo po stopnjah in pod pogoji, ki 
jih doloèi država EU, kjer se opravijo. V Sloveniji je predpisano, da se 
DDV obraèunava in plaèuje po stopnji 22 % od vsakega prometa blaga, 
storitev, pridobitev blaga iz druge države èlanice EU in uvoza blaga, 
razen:

·od prometa, za katerega je v Prilogi I ZDDV-1 posebej 
doloèena znižana stopnja 9,5 % DDV ter

·od prometa, ki je DDV oprošèen tudi po drugih doloèbah 
ZDDV-1.     

Primeri blaga in storitev, kjer se obraèuna davek po 9,5 % stopnji so 
hrana in priprava jedi v okviru gostinske dejavnosti, dobava vode, 
doloèena zdravila, stanovanja, ki so del socialne politike, manjša 
popravila, frizerske storitve ipd. Celotni seznam lahko najdete v Prilogi 
I ZDDV-1 na spletni strani . Ko se v podjetju 
sreèate z vprašanjem, po kateri stopnji boste obraèunavali DDV, je 
potrebna natanèna opredelitev opravljenega prometa (ali gre za blago 
ali storitev, kakšno je to blago /sotritev, ali gre morda za sestavljeno 
dobavo itd.). V pomoè so vam lahko pojasnila na spletni strani 
DURSA.
                                                                          
Kako se DDV obraèuna? 
Pri DDV vsak udeleženec v verigi obraèuna davek na dodano vrednost, 
hkrati pa od tega zneska DDV odšteje DDV, ki je bil vsebovan v 
produkcijskih faktorjih v prejšnjih fazah. Tako dejansko plaèa v 
proraèunsko blagajno le razliko med davkom, ki ga je zaraèunal pri 
naslednji fazi ali konènemu potrošniku, ter davkom, ki je bil njemu 
zaraèunan pri nabavi. Konkretno to pomeni, da DDV, ki ste ga 
obraèunali na izdanih raèunih zmanjšan za vrednost DDV, ki je 
obraèunan na prejetih raèunih, za blago in storitve, ki so neposredno 
povezane z vašim poslovanjem. Davèni zavezanec tako državi 
dejansko ne plaèa toliko davka, kolikor ga obraèuna na izdanih raèunih, 
saj lahko od njega odbije tistega, zaraèunanega v prejetih raèunih (tudi 
pri uvozu in v primeru samoobdavèitve). 

Za lažjo ponazoritev obraèuna DDV predstavljamo primer obraèuna 
DDV pri prodaji blaga.

Mizar od gozdarskega podjetja kupi les za 305 eur. Ker je podjetje 
zavezanec za DDV cena sestoji iz osnove 250 eur ter davka 55 eur. 
Mizar nato proda izdelek za 610 eur in ker je tudi mizar zavezanec za 
DDV, cena sestoji iz osnove 500 eur + 110 eur DDV. To pomeni, da je 
dobavitelju plaèal 55 eur DDV, svoji stranki pa je obraèunal 110 eur 
DDV. 

V primeru, da izdelka ne bi prodal v istem davènem obdobju, bi od 
države prejel povraèilo 55 eur plaèanega DDV dobavitelju, ker pa ga je 
prodal v istem davènem obdobju, lahko od obraèunanega DDV odšteje 
vhodni DDV.  To pomeni, da od zaraèunanega DDV stranki v vrednosti 
110 eur, ki bi ga moral plaèati državi, odšteje vhodni DDV, tj. 55 eur, ki 
jih je že plaèal gozdarskemu podjetju, zato ga mora državi plaèati le še 
razliko v vrednosti 55 eur.

Mizar:
·Dobava: 500 eur
·Obraèunani DDV: 110 eur
·Vhodni DDV: 55 eur
·Neto DDV, ki se plaèa državi: 55 eur

Vir: Zavod Mladi podjetnik

http://www.durs.gov.si
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DOBRO JE VEDETI

ÈAROBNI SVET ZAÈIMB

· Za veè energije
Pogosto je razlog za pomanjkanje spolne sle v preutrujenosti, 
izèrpanosti in neravnovesju v telesu. Za veè energije v svoj meni 
vkljuèite poper, žafran, cimet, ingver, èili, klinèke (nageljnove žbice) 
in muškatni orešèek. Muškatni orešèek lahko dodajate številnim 
sladkim jedem in kompotom, dober je v družbi cimeta in ingverja, 
ljubitelji indijske in tajske kuhinje pa ga bodo naribali v jedi s karijem 
in kurkumo. Naše mame z njim zaèinjajo bešamelno omako, 
krompirjev pire, špinaèno juho, jedi iz cvetaèe in brokolija. Poskusite 
ga še v kremnih omakah za testenine, dodajte polenti na žaru, za sladico 
pa postrezite flambirane palaèinke crêpe suzette z naribanim 
muškatnim orešèkom in pomaranènim likerjem. Èe želite moènejšo 
aromo in veèji uèinek, ga naribajte po jedi ali na prazen krožnik tik pred 
serviranjem.

· Antioksidanti
Tako kot muškatni orešèek so tudi klinèki nekoè veljali za eno 
najdražjih zaèimb, zaradi katerih so se zaèele številne vojne in spori, pa 
tudi spodbujalo raziskovanje sveta in tehnološki razvoj. 

Mnoge zaèimbe veljajo za afrodiziak, pozitivno pa 
vplivajo tudi na nivo energije, vitalnost ter splošno 
poèutje. Pri Finance Trendi so za vas
izbrali najboljše.

RAZPIS KIC INNOENERGY

15. junija 2014 je bil objavljen nov razpis KIC INNOenergy za 
podpore inovativnim projektom  (

), ki imajo za cilj zmanjšanje stroške oskrbe z energijo 
oz. energetskimi storitvami, izboljšati zanesljivost in ekonomiènost 
obratovanja energetskih sistemov, pogonov in naprav na podlagi 
inovativnih rešitev na podroèjih:

1. obnovljivih virov energije
2. kemiènih in alternativnih goriv
3. naprednih tehnologij rabe jedrske energije ter konvergence 

jedrske in obnovljivih virov energije
4. tehnologij èistega premoga
5. naprednih stavb, energetskih sistemov in mest
6. naprednih evropskih elektriènih omrežij in sistemov 

hranjenja elektriène energije

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne 
inštitucije ter mala in srednje velika podjetja z ambicijami razvoja 
izumov v tržno zanimive produkte.
Prijave: Rok za oddajo predlogov je 20. november 2014.
Dodatne informacije: Za dodatne informacije se obrnite na REC 
Slovenija, Kontaktna oseba: g. Andrej Klemenc, GSM: 041 222 783, e-
pošta: .

Vir: Moj Spletni priroènik 32/14

ht tp: / /c ip2014.kic-
innoenergy.com

andrej.klemenc@rec-lj.si

PRIJAVA NA EVROPSKI RAZPIS

Trenutno med nacionalnimi razpisi ni takih za nepovratna sredstva, saj 
èakamo na razpise iz novega programskega obdobja. Prvi razpisi za 
slovenska podjetja naj bi bili predvidoma objavljeni konec leta 2014 
oziroma, bolj optimistièno, v letu 2015. Zato se veèina podjetij obraèa 
za razpisi s prijavo neposredno v Bruselj, kamor se lahko prijavijo 
organizacije iz EU in njenih pridruženih èlanic. Treba se je zavedati, da 
govorimo o razvojnih sredstvih, ki zahtevajo veè inovativnosti in 
predvsem evropsko dodano vrednost. 

Ideje spraviti na trg
V Horizonu 2020 je v okviru instrumenta SME novost, da se lahko 
prijavijo podjetja samostojno, brez partnerjev, ki pa so vseeno 
priporoèljivi. S tem instrumentom bo evropska komisija pomagala 
podjetjem njihove ideje spraviti na trg. 

Lekcije
Na podlagi prvih ocenjevanj je evropska komisija objavila šest lekcij, 
ki naj bi jih upoštevali pri prijavi projektov:

1. prevelik poudarek na projektih in nezadostno na poslovnih 
priložnostih;

2. nepreprièljivost pri opisu podjetja, kjer je treba pojasniti, 
zakaj je vaše podjetje boljše od vaših tekmecev;

3. nezadostne informacije o konkurenènih rešitvah;
4. prenizka stopnja inovativnosti, z naèrtovanjem razvoja 

izdelka, ki že obstaja na trgu;
5. predlagana je samo ideja, brez koncepta za trženje;
6. zgolj preizkušanje sreèe - instrument SME ni loterija.

Izgubljanje èasa
Z upoštevanjem omenjenih lekcij se bo poveèala možnost uspeha na 
razpisu. O omenjenih napotkih je najbolje razmišljati pri vsakem 
evropskem razpisu. Torej, èe ideja s tehnološkega vidika ni inovativna 
na evropski ravni, je vsaka prijava izgubljanje èasa. Kakšna je stopnja 
inovativnosti, morajo vedeti podjetja sama. Èe je projekt novost samo 
za vaše podjetje in ista rešitev že obstaja v drugi evropski državi, žal 
projekt ni primeren za prijavo. Zadeve se seveda razlikujejo pri 
mehkejših projektih, kot so izobraževanja, izmenjave in ozavešèanja.

·Èarobne mešanice
Luštrek, šetraj in rožmarin so »domaèi« afrodiziaki, ki si zaslužijo svoj 
prostor v naši kuhinji. Luštrek, ki s svojim pikantnim, sladko-grenkim 
okusom spodbuja delovanje seèil in rodil, vsebuje hormonom podobne 
sestavine, ki spodbujajo spolni nagon. Dodajte ga v juhe in 
enolonènice, jedem iz korenovk in gob, pa ragujem in paštetam, dobro 
se ujame s stroènicami in paradižnikom. Za poletno veèerjo pripravite 
solato s paradižnikom, mocarelo, buènim oljem in luštrekom, da bo noè 
bolj živahna. Èe ste bolj laèni, naj bo veèer v znamenju sredozemskega 
rožmarina in oljènega olja, naj bo to rumpsteak na rožmarinovih 
vejicah ali zrezek tune na žaru, ki ji bo rožmarin nevtraliziral morebitne 
strupe, ki jih je v ribah èedalje veè. Vegetarijanci si lahko zamislijo 
dišeèe peèena krompir in paradižnik z rožmarinom. Rožmarin bo 
spodbudil apetit, pospešil prekrvavitev, previdno le, èe imate visok 
pritisk.

Vir: Finance trendi/dashofer.si

Zaradi svojih antibakterijskih, anestetiènih in dezinfekcijskih lastnosti 
so nageljnove žbice dolga leta uporabljali pri klasiènem, še vedno pa 
jih pri alternativnem zdravljenju, denimo za lajšanje boleèin zobobola, 
omilitev vnetij ustne votline ali oteklin zaradi pikov insektov. So eden 
najmoènejših antioksidantov, spodbujajo delovanje živènega sistema 
in krvnega obtoka. Za boljšo prebavo jih dodajte kislemu zelju in repi, 
na njih ne pozabite na prvi dan v letu, ko bodo na mizi sarme. Zelo so 
prisotni v azijski kuhinji, so sestavni del indijske zaèimbne mešanice 
garam masala in kitajske mešanice petih zaèimb, celo angleške omake 
worcester, ki je kljuèna pri cezarjevi solati.

Pregled podjetja
Pri razpisu je prvi korak finanèni pregled podjetja. S tem se izkljuèijo 
start-upi, ki nimajo poslovnih rezultatov. Možnosti imajo samo 
podjetja s preteklimi poslovnimi rezultati. V drugem koraku se ocenijo 
zmogljivosti podjetja, torej zaposleni in delovna sredstva. Podjetje 
mora biti sposobno dokazati, da je finanèno in z resursi zmožno 
izpeljati projekt. To pomeni, da so pomembni zaposleni, ki bodo delali 
pri projektu. Potrebni so izkušnje, reference in znanja na podroèju 
aktivnosti, ki jih bodo izvajali. V vsakem primeru je treba projekt in 
samega prijavitelja ter možne partnerje preveriti že na zaèetku, saj je 
dobro pripravljena dokumentacija tudi podlaga za dobro izpeljan 
projekt.

Vir: Moj spletni priroènik 34/2014
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UKRADITE IDEJO

Priložnost za vse poslovneže, ki išèete dobro idejo! Internetna stran 
Ideas to steal spodbuja uporabnike, da objavijo marketinške ideje, ki 
jih niso realizirali, in sicer z namenom, da jih lahko preizkusi nekdo 
drug. 

Èeprav nekomu nek koncept ne koristi, lahko nekomu drugemu 
predstavlja inspiracijo ali dobro idejo, ki jo bo unovèil. Platforma 
ponuja fotografije, videe in opise uporabnikovih poizkusov, ki niso 
obrodili sadov, ostalim pa omogoèa, da idejo všeèkajo ali jo celo 
legalno ukradejo.

Vir: Podjetnik, 7/14

POSLOVNA IDEJA: SPLETNI PRODAJALEC

Zaèetni stroðki: od 500 evrov dalje
Potrebna oprema: raèunalnik, internet, telefon, fotoaparat, pisarna 
Potrebna znanja: dobra pismenost, poznavanje digitalne 
fotografije, komunikativnost, domiselnost, toènost, profesionalnost 
Marketing: spletne strani
Konkurenca: da
Èas delovanja: vse leto
 

Dejstva
Sodobno tehnologijo in internetne medije je treba znati izkoristiti v 
svoj prid. Posel, v katerega se boste podali, je enostaven in lahko ga 
opravljate od doma. Najprej poiðèite trgovine, ki se zapirajo in 
razprodajajo svoje zaloge po nizkih cenah. Nakupite èim veè 
izdelkov in jih nato prodajajte preko spletne trgovine. Preden se 
zaletite v nakup, se vpraðajte, ali je na trþiðèu povpraðevanje po 
doloèenem izdelku, koliko je ta dejansko vreden in koliko je 
konkurence na spletnih omreþjih. Izjemno pomembno je tudi, da 
trgujete z izdelki, ki so enostavni za poðiljanje po poðti oziroma da 
poðtnina ne bo dosegla enormnih zneskov. Pri opisu izdelka nikar ne 
skoparite z informacijami, zato ga èim bolj izrazno opiðite (barva, 
velikost, teþa in podobno) in poudarite njegove prednosti. Potrudite 
se tudi z objavo kakovostne fotografije, ki precej pripomore k 
uspeðni prodaji. Bodite dosledni in redno spremljajte, koliko in kaj 
ste prodali, pravoèasno poðiljajte pakete in skrbite za dobro 
komunikacijo s kupci.
 
Trg
S pravimi marketinðkimi orodji je mogoèe preko spleta prodati 
skorajda karkoli. Na straneh eBay-a (ali drugih podobnih strani), ki 
predstavlja poceni in donosno prodajno orodje - lahko uporabniki 
kupujejo in prodajajo vse, od vþigalic do hið. Vaðe stranke so iz vseh 
koncev sveta in imate zato, ker niste omejeni le na lokalni trg, veè 
moþnosti za uspeh.
 
Nasvet
Èe þelite uspeti v poslu, potem si morate zgraditi dobro ime. Le tako 
vas bodo kupci jemali kot resnega, zaupanja vrednega prodajalca. 
Ne smete prièakovati, da boste v kratkem zasluþili gore denarja, toda 
z vztrajnostjo, izkuðnjami in unikatnimi izdelki si boste lahko 
sèasoma spodobno napolnili denarnico. Bodite profesionalni, 
ponudite razliène moþnosti plaèil (na primer preko kreditnih kartic), 
izberite lièno embalaþo, najemite raèunovodjo, pripravite domaèo 
pisarno in se èim prej podajte v akcijo!

ZAKAJ IN KAKO ODPRETI PODJETJE V 
REGIJI

Preverili smo prednosti in slabosti, pogoje in sredstva v nekaterih 
državah na Balkanu

Na kaj je treba biti pozoren pri poslovanju
Poslovneži in analitiki so opozorili tudi na slabe strani poslovnih okolij 
v svojih državah. V vseh se podjetja še vedno spopadajo s prevelikimi 
administrativnimi ovirami in zahtevami, kar hromi gospodarstvo in 
zmanjšuje konkurenènost, pravi Andreja Škofiè Klanjšèek, vodja 
davène in pravne službe Deloitta v Sloveniji. »BiH, èe sem iskren, ni 
najugodnejša za odprtje podjetja, razmere za poslovanje so zelo slabe, 
èe govorimo o administraciji,« pravi ekonomski analitik Igor Gavran in 
opozarja tudi na doloèena tveganja pri sodelovanju pri privatizaciji 
nekaterih podjetij, »saj se vedno lahko pojavi kakšna težava, nerešena 
zadeva«. Velika težava v Srbiji je finanèna nekultura, pravi predsednica 
Slovenskega poslovnega kluba v Srbiji Danijela Fišakov. Poslovneži 
se ne morejo zanesti niti na poèasne sodne mline, se strinja direktor 
tamkajšnje družbe Citadel Milutin Nikoliæ in meni, da je delovna sila 
sicer poceni, a ni dovolj izobražena, »tako da nisem preprièan, da je to 
naša investicijska prednost«. 

Izkoristite spodbude in olajšave
Vse države poskušajo spodbuditi posle in zaposlovanje. Slovenija na 
primer za prvo zaposlitev za nedoloèen èas, seveda pod doloèenimi 
pogoji, ponuja vraèilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, delno oprostitev plaèila prispevkov za starejše delavce, 
samozaposlene, davène olajšave in podobno. Seznam možnosti 

. Možnost spodbud na Hrvaškem je treba preveriti pri vsaki 
ustanovi posebej, na primer , 

,  in 
drugih.

Èrna gora stavi na poslovne cone
Enako v Èrni gori, kjer je vlada sprejela program spodbud razvoja 
poslovanja s poudarkom na razvoju poslovnih con, odprtih za naložbe, 
ki jih je do zdaj razglasilo osem obèin (Berane, Kolašin, Mojkovac, 
Bijelo Polje, Nikšiæ, Cetinje, Ulcinj in Podgorica).  Srbija med drugim 
ponuja oprostitev plaèila davka na dobièek za podjetja z naložbami, 
višjimi od sedem milijonov evrov, in pri zaposlitvi vsaj sto delavcev, 
posojila in ugodnosti za greenfield naložbe. Pregledni vodiè za 
investitorje je med drugim pripravila tudi 

.

Kje poiskati meddržavne sporazume za lažje  poslovanje
Ob vstopu v EU država prevzame skupno zunanjetrgovinsko politiko, 
tako sta Slovenija in s 1. julijem lani Hrvaška izstopili iz Evropske cone 
proste trgovine ( ) in Srednjeevropskega sporazuma o prosti 
trgovini ( ) ter postali pogodbenici vseh preferencialnih 
trgovinskih sporazumov, ki jih je EU sklenila s tretjimi državami. 
Podrobnejše informacije so zbrane na spletni strani slovenske agencije 
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 
turizma ( ), kjer je najti sporazume med Slovenijo in 53 drugimi 
državami, na Hrvaškem pa na straneh 

 ter .

Prek Srbije v Rusijo
Za EU veljajo trgovinski sporazumi s tretjimi državami, s Èrno goro in 
Makedonijo na primer sporazum o stabilizaciji in pridruževanju (SSP) 
EU, ki prinaša na primer izboljšanje pogojev za uvoz izdelkov iz EU in 
nižje carine. Z dodatnim protokolom SSP je v primeru Srbije 
omogoèena nadaljnja liberalizacija trgovine za evropske kmetijsko-
živilske izdelke, za BiH pa velja zaèasni sporazum o trgovini in 
trgovinskih vprašanjih EU in se prièakuje sklenitev dodatnega 
protokola. V primeru Srbije je treba omeniti sporazum o prosti trgovini 
z Rusijo iz avgusta 2000. Srbija je namreè, èe izvzamemo nekaj držav 
nekdanje SZ, edina evropska država, ki ima takšen dogovor z Rusi. 

Vir: Moj spletni priroènik 33/14

najdete 
na spletu

ministrstvu za podjetništvo in trgovino
agenciji za malo gospodarstvo in investicije gospodarski zbornici

srbska gospodarska 
zbornica

EFTA
CEFTA

SPIRIT
državnega urada za trgovinsko 

politiko ministrstva za zunanje in evropske zadeve
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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

Avstrijsko podjetje, eno vodilnih proizvajalcev motorjev  
in generatorjev, išèe sodelovanje z dobavitelji gredi, 
struženih delov, varjenih konstrukcij ter s podjetji, ki 
ponujajo rezanje, obdelavo in litje. Podjetje išèe partnerje, ki 
delujejo v  proizvodnih dejavnostih (lite in varjene 
konstrukcije veèjih velikosti za elektriène motorje, 
konstrukcije za elektrarne in  generatorje).  
Šifra: EEN-avg-1 
Poljsko podjetje proizvaja požarno-varnostno opremo.  
Išèejo distributerje tovrstne opreme v državah Evropske 
unije za prodajo svojih izdelkov. Šifra: EEN-avg-6 
Avstrijsko podjetje, dejavno na podroèju razvoja IT storitev 
za stranke, ponuja spletno storitev, ki omogoèa uspešno 
in uèinkovito iskanje ter razporejanje namestitev/sob za  
študente in dijake. Gre za spletno aplikacijo po meri, ki je  
bila zasnovana posebej za trg visokošolskega izobraževanja.  
Podjetje ponuja celoten poslovni model, ki potrebuje le  
lokalne partnerje v državah èlanicah EU, da bi pridobili  
dostop do novih trgov. Šifra: EEN-avg-7 
Slovaško vodilno podjetje na podroèju informacijskih orodij 
Je razvilo inovativno napravo za elektronsko podpisovanje  
dokumentov. Namenjena je vsem, ki dnevno veliko delajo s  
strankami, ki morajo podpisovati dokumente (banke, pošte, 
javna administracija, potovalne agencije, itn.). Podjetje išèe  
partnerje za sklepanje komercialnih pogodb. 
Šifra: EEN-avg-9 
Italijansko malo podjetje je razvilo in patentiralo napravo za 
umivanje rok, ki omogoèa prihranek 95% vode v primerjavi 
s konvencionalnimi sistemi za umivanje rok. Podjetje išèe  
distributerje. Šifra: EEN-avg-10 
Italijansko podjetje, ki je razvilo specializiran in popolnoma 
nov izdelek za kopanje gibalno oviranih oseb doma, v  
bolnišnicah in domovih za ostarele išèe partnerje za trženje 
in distribucijo njihovega izdelka. Šifra: EEN-avg-12 

 Inovativna belgijska družba je razvila »pametno steno« 
(SmartWall), ki spodbuja interaktivnost in vkljuèenost  
udeležencev na dogodkih. SmartWall uporablja vse vrste 
socialnih omrežij in drugih komunikacijskih kanalov. 
Belgijsko podjetje išèe poslovne partnerje za distribucijske 
storitve. Šifra: EEN-avg-13 
Majhno hrvaško IT podjetje ponuja mobilno rešitev za 
izdelavo ponudb, ocen in raèunov. Spletno aplikacijo je  
možno integrirati v obstojeèe ERP rešitve ne glede na  
sistemske platforme, obenem pa prinaša prihranek èasa  
in denarja za konène uporabnike. Podjetje išèe 
agente/zastopnike, ki bi ponujali omenjeno rešitev 
na novih trgih. Šifra: EEN-avg-15 

 

VABILO VSEM  LJUBITELJEM ZELIŠÈARSTVA

Društvo Zdrav podjetnik pripravlja v mesecu septembru  dve delavnici 
s podroèja zelišèarstva. Predstavili bomo kljuèna samorasla zelišèa 
našega obmoèja, kot so lovor, rožmarin, žajbelj, melisa…

Skupaj bomo izvedli postopek destilacije in tako pridobili dišeèe 
eterièno olje ter vsestransko uporaben hidrolat. Predstavili bomo 
tudi nekaj èajnih mešanic  in  drugih  izdelkov iz lokalnih zelišè.Vse 
ljubitelje zelišèarstva, ki še niste spoznali postopek destilacije zelišè 
vabimo, da se nam pridružite.

Vabljeni.

Društvo Zdrav podjetnik

Termine bomo doloèili glede na 
vremenske razmere. Vse informacije 
so dosegljive na spletnem portalu 
društva:   
ter na gsm  št. 041 836 011 in 
zdravp@gmail.com

www-zdrav-podjetnik.net

Društvo zdrav podjetnik
Splet: 
Facebook: Društvo Zdrav podjetnik Koper

www.zdrav-podjetnik.net

http://www.zdrav-podjetnik.net
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