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Žetev znanosti, tehnologije in inovacij
za doseganje ciljev trajnostnega razvoja
in Enterprise Europe Network
STI = Science Technology Innovation - Znanost tehnologija inovacija
TFM = Technology Facilitation Mechanism - Mehanizem za dostop do tehnologij
UN = United Nations - Organizacija združenih narodov
Ena od treh komponent mehanizma Združenih narodov za olajševanje trajnostnega razvoja je tudi omogočiti prenos tehnologij in tehnološkega razvoja na celem svetu. Tako je eden od konkretnih ciljev TFM razviti spletno platformo kot
portal za informacije o obstoječih pobudah, mehanizmih in programih. Trenutno
potekajo dela za načrtovanje, razvoj in operativno delovanje spletne platforme
TFM, vključno s predhodnim zbiranjem obstoječih tehnoloških aplikacij in pobud
za reševanje izzivov trajnostnega razvoja. Se sliši znano?
Cilji trajnostnega razvoja je zbirka 17 globalnih ciljev (SDG), ki jih je določila Generalna skupščina
Združenih narodov. SDG so del Resolucije 70/1 Generalne skupščine Združenih narodov: “Transformacija našega sveta: načrt za trajnostni razvoj 2030” oz “Agenda 2030.” Eden izmed ciljev trajnostnega
razvoja je tudi zagotoviti razpoložljivost in trajnostno upravljanje z vodo in sanitarijami za vse.
Slovenija je novembra 2017 potrdila vpis pravice do vode v ustavo - za sprejem takšne spremembe je bila
potrebna ustavna, dvotretjinska večina glasov vseh poslancev v parlamentu, torej najmanj 60 - prejela
jih je 64. Slovenija je ena redkih držav na svetu (in druga v EU), ki je pravico do vode zagotavlja na najvišji ravni, kot ustavno pravico.
Pa ni povsod tako. Po podatkih OZN 1,3 milijarde ljudi uporablja vir vode, pri čemer za to, da do vira
pridejo, potrebujejo 30 minut. Drugih 263 milijonov ljudi porabi za to, da pridejo do vodnega vira, več
kot 30 minut. V večini držav breme zbiranja vode pade predvsem na ženske in dekleta. In ja, “vir vode” v
Sloveniji razumemo kot pipo v kuhinji ali na WCju, doma, v službi, šoli ali nakupovalnem centru.
Trajnostni vodni viri so bistveni za zdravje ljudi, okoljsko trajnost in gospodarsko blaginjo. Ta življenjski
vir je ogrožen, zato je bistvenega pomena za obravnavanje izzivov, povezanih z vodo, sanitarijami in
higieno prebivalstva in ekosistemov, povezanih z vodo. Trenutno je več kot 2 milijardi ljudi prizadetih
zaradi pomanjkanja vodnih virov, stanje, ki se bo le še slabšalo z rastjo števila prebivalstva in posledicami podnebnih sprememb. Zagotavljanje splošnega dostopa do pitne vode, sanitarij in higiene ter zagotavljanje varnega upravljanja teh storitev ostajajo glavni izzivi, njihovo izpolnjevanje pa je ključnega
pomena za nadaljnji napredek na področju zdravstva, izobraževanja in izkoreninjenja revščine.
Spletna platforma TFM bo omogočila vzpostavitev celovitega kartiranja informacij o obstoječih pobudah, mehanizmih in programih za znanost, tehnologijo in inovacije v okviru organizacije Združenih
narodov in zunaj nje ter olajšala dostop do informacij, znanja in izkušenj ter najboljših praks in pridobljenih izkušenj o pobudah in politikah za povezovanje znanosti, tehnologij in inovacij. Omogočila bo
razširjanje ustreznih znanstvenih objav, tehnoloških ponudb, invencij in inovacij, tako da bodo dostopne
po vsem svetu. Tudi za področje SDG, ki se posveča vzpostavitvi boljših razmer na področju oskrbe z
vodo in dostopov do vodnih virov Zveni znano?
Enterprise Europe Network podjetjem pomaga inovirati in rasti v mednarodnem merilu. Omogoča stik
s strokovnjaki in prinaša informacije o dogodkih, s katerimi se povežemo s pravimi mednarodnimi partnerji, da lahko razvijemo svoje podjetje. Je največja podpora na svetu za mala in srednja podjetja (MSP) z
mednarodnimi ambicijami. Omogoča strokovno svetovanje za rast in širitev na mednarodne trge. Prinaša
v rešitve usmerjene storitve, ki pomagajo spremeniti inovativne ideje v mednarodne komercialne uspehe.
Bodimo ponosni, da predstavljamo del velike družine Enterprise Europe Network in jo pomagamo soustvarjati. Naša izkušnja je pomembna za dobrobit celega sveta.
Dr. Špela Stres, LLM, MBA
Vodja konzorcija EEN Slovenija
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DOBRODOŠLI v Enterprise
Europe Network!
Enterprise Europe Network je zaupanja vredna referenčna točka pri tkanju novih poslovnih vezi. Olajšamo vam
dostop do informacij in odpiramo hitre povezave. V zadnjih treh letih smo pomagali več kot 2,5 miljona podjetjem, s pomočjo naše platforme pa je bilo sklenjenih več
kot 4500 mednarodnih, komercialnih, tehnoloških ali projektnih partnerstev.
Enterprise Europe Network nudi podporo majhnim in
srednje velikim podjetjem, pa tudi velikim podjetjem,
raziskovalnim organizacijam, strokovnim in sektorskim
združenjem, tehnološkim centrom in vsem drugim, da
lahko najbolje izkoristijo gospodarske priložnosti v
Evropski Uniji. Gre za mrežo, ki jo je ustanovil Generalni
Direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske komisije.
Mreža Enterprise Europe Network deluje v več kot 60
državah, sestavlja pa jo skoraj 600 organizaciji in 4000
strokovnjakov iz različnih področji.
Na podlagi obširne raziskave, ki jo je o delovanju mreže
Enterprise Europe Network naročila Evropska Komisija, so
podjetja, ki so v obdobju med leti 2008 in 2014 koristila
storitve mreže, ustvarila za 3.1 odstotnih točk večje
prihodke ter za 3 odstotne točke več zaposlovala kot
podjetja v kontrolni skupini. Raziskava je tudi potrdila, da
bolj, kot podjetja uporabljajo različne storitve mreže, bolj
so uspešna na omenjenih dveh področjih. .
Če imate kakršnokoli vprašanje, se lahko v vsakem
trenutku obrnete na kontaktne točke mreže Enterprise
Europe Network. Člani mreže Enterprise Europe Network
vam bodo z veseljem priskočili na pomoč in sicer v
skladu s strategijo “no wrong door”, ki je bila sprejeta na
vseevropski ravni mreže. Zaradi doslednega upoštevanja
te strategije so podjetja v članih mreže in v bazah
strokovnjakov s posameznih področij našla zanesljive
poslovne partnerje in prepoznala dodano vrednost
različnih storitev, ki jih mreža ponuja.
Veselimo se druženja z vami!
Ekipa EEN
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10. obletnica podpore majhnim
in srednje velikim podjetjem
V letu 2018 referenčna točka tkanja poslovnih vezi Enterprise Europe Network praznuje deseto leto obstoja. Enterprrise Europe Network kot najobsežnejša mreža podpornih institucij nudi podporo pri
-

mednarodnem poslovnem sodelovanju (običajno
podjetje-podjetje),

-

prenosu znanja in tehnologij (podjetje-podjetje,
raziskovalna organizacija – podjetje, raziskovalna
organizacija – raziskovalna organizacija) ter

-

sodelovanju v programih EU (vključevanje podjetij,
raziskovalcev v konzorcije prijaviteljev EU projektov),

ustanovljena s strani Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo Evropske komisije združuje kar 600
organizacij iz 60 držav, v času svojega delovanja pa je pri
tkanju poslovnih vezi pomagala kar 2.6 miljona podjetjem.
Enterprise Europe Network (v nadaljevanju EEN), ki je
nastala z namenom podpore podjetjem, raziskovalnim
institucijam, tehnološkim centrom in vsem drugim,
je v dekadi obstoja preko spodbud v obliki srečanj in
podjetniških sodelovanj pomagala kar 230.000 podjetjem
pri vzpostavitvi 700. 000 mednarodnih poslovnih
povezav v Evropski uniji. Delovanje mreže EEN odlikujejo
predvsem njena enotnost pri nudenju pomoči ter visoka
mera zaupanja, ki ga uživa kot referenčna točka v širšem
evropskem prostoru.
V Sloveniji je mreža EEN prisotna v konzorciju sedmih
partnerjev, pod vodstvom koordinatorja slovenske mreže
Instituta »Jožef Stefan« ter s sodelovanjem partnerjev Univerza v Mariboru, Gospodarske zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornica Slovenije, Mariborska razvojne
agencije, Univerze na Primorskem ter Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija
s čimer omogočamo lokalno dostopnost klientov to storitev mreže Enterpries Europe Network. Prisotnost mreže
v slovenskem prostoru je omogočila tudi številne zgodbe uspešnega povezovanja slovenskih podjetij s podjetji v tujini. S storitvami delovanja na področju pomoči
pri zaščiti in komercializaciji intelektualne lastnine, Borze
mednarodnega poslovnega sodelovanja, prenosa zna-

nja, inovacij in tehnologij, informacijami o
tveganem kapitalu in
posojilih, javni finančni pomoči in davčnih
olajšavah ter ambasadorstvom Evropske
agencije za varnost in
zdravje pri delu - EU-OSHA ter ambasadorstvom pri zaščiti intelektualne lastnine IPRHelpdesk mreža EEN tako v
družbi podpornih partnerjev tke nadvse plodno prihodnost gospodarskih priložnosti Evropske unije.
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Mednarodno poslovno
srečanje na MOS
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v sodelovanju z
Advantage Austria Ljubljana in Evropsko podjetniško mrežo
EEN na MOS pripravila tradicionalno mednarodno poslovno
srečanje z dvostranskimi pogovori. 120 podjetij iz sedmih
držav je opravilo kar 600 pogovorov.
Za uvod v celodnevno poslovno srečanje sta zbrane
pozdravila mag. Eva Pfutscheller, namestnica direktorja
Advantage Austria Ljubljana, in Ivan Meh, podpredsednik
OZS. Meh je med drugim je poudaril, da OZS, glede na
to, da je Slovenija majhna država, spodbuja svoje člane
k internacionalizaciji poslovanja in jim pri tem tudi
pomaga. Predvsem z informacijami, udeležbo na sejmih
in poslovnih srečanjih, kakršno je bilo tokratno. »Taka
srečanja so dragocena predvsem zaradi novih poznanstev
in če ta pomenijo še nove posle, je namen dosežen,« je še
dejal Meh.
Vsebinski del srečanja se je začel z delavnico Kako najti
pravega prodajnega partnerja ali distributerja. Na njej so
predstavili avstrijsko in slovensko združenje trgovinskih
agentov, udeleženci poslovnega srečanja pa so dobili
tudi praktične pravne nasvete in informacije glede iskanja prodajnih partnerjev. Damjana Sever, predsednica
slovenskega Združenja trgovskih agentov, mag. Christian
Rebernig, direktor združenja trgovskih zastopnikov pri
Avstrijski gospodarski zbornici, Johann Fürntratt, predsednik trgovskih agentov na avstrijskem Štajerskem in
uspešen trgovski zastopnik, in odvetnik Simon Bračun so
zbranim podjetnikom svetovali, naj pri iskanju poslovnih
partnerjev uporabljajo platforme, ki so temu namenjene,
sodelujejo na poslovnih srečanjih, izkoristijo brezplačne
informacije, ki jih različna združenja in zbornice ponujajo
v okviru članstva, pri sklepanju poslov pa naj ne pozabijo
na pravne podlage.

Sicer pa je bil tudi tokrat dogodek v prvi vrsti namenjen
vzpostavljanju neposrednih kontaktov med podjetji, ki
delujejo na področju gradbeništva, elektro industrije, kovinske industrije, obnovljivih virov energije, lesne industrije, plastike in logistike. Vabilu organizatorjev se je odzvalo
120 podjetij iz sedmih držav. Opravili so kar 600 pogovorov, kar je največ odkar poteka mednarodno poslovno
srečanje na MOS.
Eva Mihelič
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
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Palestinska delegacija združenja
špediterjev in carinskih
posrednikov v Sloveniji
Palestinska delegacija združenja špediterjev in carinskih
posrednikov, je na Slovensko-palestinskem poslovnem
forumu, ki je bil 5.septembra 2018 v Kopru, predstavila
perspektive bodočih gospodarskih poslov, začenši s priložnostmi za slovensko transport logistiko.

letu 2017 uvozila 26.000 takih vozil. Delegacija je na drugi
strani promovirala izvoz nišnih živilskih izdelkov, kot na
primer datljev Medjoul, izven sezonskih svežih jagod, paprik, češnjevega paradižnika, rezanega cvetja in podobno
v Evropo.

Primarno je poslovni interes palestinskega zasebnega
sektorja, poleg bodočih neposrednih transportno-logističih operacij, usmerjen v uvoz rabljenih, največ tri leta
starih osebni vozil, evropskega porekla. Palestina je denimo preko izraelskih pristanišč in carinskih organov v

Slovensko-palestinski poslovni forum, ki se ga je skupno
udeležilo 25 slovenskih in palestinskih poslovnežev in v
okviru katerega je bilo organiziranih 44 individualnih B2B
srečanj, je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije, v
sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT.
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Pogodba o zaposlitvi
za opravljanje dela v tujini
Pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini morata delavec in delodajalec skleniti, kadar delodajalec delavca napoti
na opravljanje začasnega delo v tujino. Njena posebnost je
v tem, da mora poleg obveznih, vsebovati še dodatne sestavine, vezane na specifiko opravljanja dela zunaj matične
države. Ali bosta delavec in delodajalec za potrebe opravljanja dela v tujini sklenila novo pogodbo ali pa dodatek k že
veljavni pogodbi o zaposlitvi, je odvisno od tega, kako sta kraj
opravljanja dela določila v osnovni pogodbi.
Pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini bo delodajalec z delavcem sklenil takrat, ko ga bo napotil na začasno delo v tujino. Za delo v tujini se šteje delo v kateri od
držav članic EU, kot tudi delo v katerikoli tretji državi. Vse
delavce, ki jih delodajalci za svoj račun in plačilo, napotijo
na opravljanje začasnega dela v tujino, je potrebno šteti
za napotene delavce.
Za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedež ali
prebivališče v Republiki Sloveniji, in pri njih zaposlenimi
delavci, se uporablja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).
Pri napotenih delavcih, ki delo začasno opravljajo v tujini, pa morajo delodajalci upoštevati tudi tiste minimalne
standarde, ki veljajo v državi, v katero bodo delavci napoteni na delo, če so ti standardi za delavce ugodnejši. Pri
tem je treba poudariti, da so minimalni standardi glede
maksimalnega delovnega časa, minimalnega počitka, minimalnega letnega dopusta, prepovedi diskriminacije ter
glede varnosti in zdravja pri delu v državah članicah EU
načeloma poenoteni na podlagi direktiv, ki obravnavajo
posamezna področja. Razlike med državami članicami EU
so predvsem v zvezi z minimalno plačo oziroma minimalnimi urnimi postavkami. Osnovno pravilo pri napotenih
delavcih je, da je v vseh primerih potrebno upoštevati minimum pravic delavcev, kot je določen v državi gostiteljici,
če je ta višji. Čeprav napoteni delavec ostane v delovnem
razmerju pri podjetju, ki ga je napotilo, zanj v določenem
obsegu velja tudi delovnopravna zakonodaja države, v
kateri opravlja delo.
Področje napotitev delavcev med državami članicami
EU/EGP je vezano na mednarodne in nacionalne pravne
podlage, ki urejajo osnovne pravice in dolžnosti vpletenih
strani. Delovno pravo tradicionalno sicer sodi v okvir avtonomnega urejanja posameznih držav članic, vendar se
nivo varstva pravic delavcev med posameznimi državami
članicami razlikuje. Z namenom usklajevanja predpisov
glede minimalne zaščite delavcev, delodajalcev in uporabnikov, sta bili s strani Evropskega parlamenta in sveta
sprejeti dve direktivi s področja napotitve delavcev in ne-

katere uredbe. V kolikor bi se v času napotitve delavca na
delo v drugo državo članico še naprej uporabljalo pravo
matične države z nižjim nivojem varstva pravic delavcev,
bi to imelo lahko za posledico konkurenčno prednost tujega izvajalca storitve pred domačimi ponudniki storitev.

Pravna podlaga
Pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela v
tujini je potrebno poleg slovenske zakonodaje spoštovati
tudi mednarodno zakonodajo, ki urejajo področje napotitev delavcev za opravljanje dela v tujini.
Prvi sklop pravil ureja sam postopek izvajanja storitev, zagotavljanje minimalnih standardov, ki jih morajo izvajalci
storitev zagotavljati svojim napotenim delavcem, nadzor
in sodelovanje med nadzornimi organi ter dostop do
ključnih informacij. Za prvi sklop sta pomembni predvsem Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 96/71/
ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo
v okviru opravljanja storitev (Direktiva 96/71/ES), ki določa minimalne pravice delavcev in Direktiva 2014/67/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo
v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št.
1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega
sistema za notranji trg (uredba IMI) (Direktiva 2014/67/EU),
ki določa uporabo in izvrševanje Direktive 96/71/ES.
Drugi sklop pravil ureja koordinacijo sistemov socialne
varnosti, ki določa pogoje, pod katerimi se pridobljene
pravice na področju socialne varnosti ohranijo tudi v primeru dela v drugi državi članici. Ta pravila tudi časovno
omejujejo delo napotenega delavca. Na tem področju
sta relevantni Uredba 883/2004/ES, Uredba 987/2009/ES
in Uredba 1231/2010/EU, ki pa se nanaša na državljane
tretjih držav.
Slovenska nacionalna zakonodaja, ki ureja napotitev
delavcev je ZDR-1, Zakon o čezmejnem izvajanju storitev,
Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter kolektivne pogodbe
in drugi predpisi, ki se nanašajo na določbe Direktive
96/71/ES.

Direktiva 96/71/ES
Namen Direktive 96/71/ES je zagotoviti spoštovanje
ustrezne minimalne ravni varstva pravic delavcev, napotenih na delo z namenom čezmejnega opravljanja
storitev, ne glede na njihov status in ne glede na državo
članico, v kateri ima podjetje sedež. Direktiva 96/71/ES se
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uporablja za podjetja s sedežem v kateri od držav članic,
ki v okviru čezmejnega opravljanja storitev napotijo delavce na ozemlje katere od držav članic.
Direktiva se uporablja, če podjetja uporabljajo katerega
od naslednjih čezmejnih ukrepov:
-	napotijo delavce na ozemlje katere od držav članic
na lasten račun in pod lastnim vodstvom na
podlagi pogodbe, sklenjene med podjetjem, ki je
delavce napotilo, in pogodbenico, kateri so storitve
namenjene, pod pogojem, da v času napotitve
obstaja delovno razmerje med podjetjem, ki delavca
napoti, in delavcem;
-	napotijo delavce v ustanovo ali podjetje, ki je v lasti
skupine na ozemlju katere od držav članic, pod pogojem, da v času napotitve obstaja delovno razmerje
med podjetjem, ki delavca napoti, in delavcem;
-	ko podjetje ali agencija za opravljanje dejavnosti
zagotavljanja dela delavcev uporabniku
-	posreduje delo delavca podjetju uporabniku, s sedežem ali dejavnem na ozemlju katere od držav članic,
pod pogojem, da v času napotitve obstaja delovno
razmerje med podjetjem ali agencijo za opravljanje
dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku.
Direktiva se ne uporablja za posadke podjetij trgovske
mornarice.
Države članice poskrbijo, da ne glede na to, katera zakonodaja se uporablja za delovno razmerje, podjetja zagotovijo delavcem, ki so napoteni na njihovo ozemlje, pogoje za delo in zaposlitev v zvezi z naslednjimi pravicami:
-	maksimalni delovni čas in minimalni počitek;
-	minimalni plačani letni dopust;
-	minimalne urne postavke, tudi za nadurno delo;
-	pogoje za posredovanje dela delavcev, zlasti kadar
gre za delavce, ki jih zagotovijo podjetja
-	za začasno zaposlovanje;
-	zdravje, varnost in higiena pri delu;
-	varnostni ukrepi glede pogojev za delo in zaposlitev
za noseče ženske ali ženske, ki so pred
-	kratkim rodile, za otroke in mlade;
-	enako obravnavanje moških in žensk in druge
določbe o nediskriminiranju.
V direktivi je koncept minimalnih urnih postavk opredeljen z nacionalno zakonodajo in/ali prakso države članice,
na katere ozemlje je delavec napoten.

Direktiva 2014/67/EU
Namen Direktive 2014/67/EU je izvrševanje Direktive
96/71/ES ob spremembi Uredbe 1024/2012/EU o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg IMI. Eden izmed glavnih namenov te direktive je
izboljšan dostop do informacij (brezplačen dostop do
informacij, enotno uradno nacionalno spletno mesto
ipd.) o pogojih za zaposlitve, kot so ti določeni v 3. členu
Direktive 96/71/ES. Ta direktiva vzpostavlja skupni okvir

ustreznih določb, ukrepov in nadzornih mehanizmov,
potrebnih za boljše in enotnejše izvajanje, uporabo in izvrševanje Direktive 96/71/ES v praksi.
Skladno s to direktivo morajo države članice zagotoviti učinkovite mehanizme varstva pravic (lažja vložitev
pritožbe ob kršitvi pravic, pritožbe za zamujena plačila),
preko katerih lahko napoteni delavci neposredno vložijo
pritožbe proti svojim delodajalcem ter pravico do začetka sodnih ali upravnih postopkov tudi v državi članici, na
ozemlje katere so bili delavci napoteni.

Uredba 883/2004/ES
Uredba 883/2004/ES o koordinaciji sistemov socialne
varnosti ureja pravila koordinacije, ki so jih države članice
EU dolžne upoštevati v zvezi s pravicami nacionalnih sistemov socialne varnosti za zaposlene in samozaposlene
državljane drugih držav članic. Pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti določajo, da se za zaposlene ali
samozaposlene osebe uporablja tista zakonodaja države
članice EU, v kateri dejansko opravlja delo. Kljub temu pa
uredba v nekaterih posebnih okoliščinah določa uporabo drugih meril in ne kraja zaposlitve za opravljanje dela.
Take okoliščine vključujejo primere, ko so delavci začasno
napoteni na delo v drugo državo članico ali ko oseba dela
v dveh ali več državah članicah.
Pravice iz naslova slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko pod enakimi pogoji kot slovenski
državljani, uveljavljajo tudi državljani drugih držav članic
in osebe, za katere
velja Uredba 883/2004/ES glede na osebno veljavnost.
Prav tako lahko tudi slovenski državljani
v drugih državah članicah uveljavljajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih predpisuje nacionalna zakonodaja posamezne države članice pod enakimi pogoji, kot državljani te države članice.
Uredba 883/2004/ES v 12. členu določa, da ostane oseba,
ki je zaposlena pri delodajalcu ene države in jo ta delodajalec pošlje na ozemlje druge države članice, da tam zanj
opravlja delo, še naprej podrejena zakonodaji prve države (torej zakonodaji svojega delodajalca), če njeno delo v
drugi državi ne presega 24 mesecev in če oseba ni poslana za zamenjavo druge osebe, ki ji je potekel detašma.
Ne glede na to, ali je delavec napoten na začasno opravljanje dela v tujino v skladu z 12. členom Uredbe ali je
napoten v tujino z namenom sočasnega izvajanja zaposlitvene dejavnosti v dveh ali več državah članicah EU in
je obravnavan v skladu s 13. členom Uredbe, je v istem
delovnopravnem položaju po ZDR-1. V obeh primerih gre
za napotene delavce, saj se v skladu z navodili delodajalca, za njegov račun in plačilo, napotijo na opravljanje začasnega dela v tujino.

Uredba 987/2009/ES
Ta uredba določa podrobna pravila za izvajanje Uredbe
883/2004/ES o koordinaciji sistemov
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socialne varnosti. Osnovni cilj prenove uredbe je bil
izboljšati preglednost obstoječe uredbe.
Osnovne novosti Uredbe 987/2009/ES so:
-	širitev osebne veljavnosti,
-	širitev stvarne veljavnosti,
-	okrepitev načela enake obravnave (določena dejstva
in dogodki (npr. nesreče), ki so se
-	dogodili v eni državi članici, se bodo morali enako
obravnavati tudi v drugi državi članici),
-	poenostavitev ureditve (vzpostavitev elektronskega
sistema izmenjave informacij, sprememba obdobja
napotitve, poenostavitev pravil pri določevanju
zakonodaje).

Uredba 1231/2010/EU
Prvega januarja 2011 je EU z Uredbo 1231/2010/EU razširila uporabo posodobljenih pravil koordinacije sistemov
socialne varnosti na državljane držav zunaj EU, ki zakonito
prebivajo v EU in imajo čezmejno zaposlitev. Pravila veljajo tudi za njihove družinske člane oziroma preživele družinske člane, če živijo v EU. Na Uredbo 1231/2010/EU se bo
lahko skliceval državljan države nečlanice EU, ki se je zaradi zaposlitve preselil iz ene države EU v drugo, medtem
ko otroci živijo v prvi. Uredba se ne uporablja na Danskem
in v Združenem kraljestvu.

POGODBA O ZAPOSLITVI
Odklonitev opravljanja dela v tujini
Delavec ima zaradi opravičljivih razlogov možnost odklonitve opravljanja dela v tujini. Odklonitev napotitve na
začasno opravljanje dela v tujini zaradi opravičljivih razlogov ne pomeni kršitve pogodbe o zaposlitvi. Delavec krši
svoje delovne obveznosti le, če napotitev na delo v tujino
neupravičeno odkloni.
Delavec lahko odkloni napotitev v tujino, če obstajajo opravičeni razlogi, kot so (208. člen ZDR-1):
-	nosečnost,
-	varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let starosti,
-	vzgoja in varstvo otroka, ki še ni dopolnil 15 let
starosti, če delavec živi sam z otrokom in skrbi za
njegovo vzgojo in varstvo,
-	invalidnost,
-	zdravstveni razlogi,
-	drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi
oziroma s kolektivno pogodbo, ki neposredno
zavezuje delodajalca.

Kraj opravljanja dela
Ena od bistvenih in ključnih sestavin pogodbe o zaposlitvi
je kraj opravljanja dela, ki mora biti v pogodbi o zaposlitvi
vedno naveden. Kraj opravljanja dela je lahko opredeljen
konkretno (npr. Ljubljana) ali opisno, vendar mora biti
določljiv (na primer na sedežu delodajalca in v njegovih

poslovalnicah). Možno je tudi, da delavec opravlja delo v
večih krajih. Če točen kraj opravljanja dela v pogodbi o zaposlitvi ni določen ali določljiv velja domneva, da delavec
delo opravlja na sedežu delodajalca.
Kolikšen pomen ima kraj opravljanja dela je razvidno tudi
iz dejstva, da lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga in mu istočasno
ponudi le novo ustrezno pogodbo o zaposlitvi, če kraj
opravljanja dela ni oddaljen več kot tri vožnje v obe smeri
z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca (91/5 ZDR-1). Iz
navedenega izhaja, da bo delodajalčeva odpoved iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi,
v kateri bo kraj opravljanja dela spremenjen tako, da bo
delavec delo opravljal v tujini, in bo ta oddaljen več kot tri
vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca, nezakonita. Navedeno varstvo delavcev delodajalcu
preprečuje, da bi delavca enostransko napotil na delo v
tujino, saj mora biti za opravljanje dela v tujini poprejšnje
soglasje volj obeh strank.
Delodajalec lahko začasno napoti delavca na delo v tujino le v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Temeljni pogoj
za napotitev delavca na delo v tujino je, da je obveznost
oziroma možnost začasnega opravljanja dela v tujini dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi.
V praksi prihaja do različnih situacij in sicer lahko pogodba
o zaposlitvi:
-	že vsebuje določilo o možnosti opravljanja dela v tujini,
-	ne vsebuje določila o možnosti opravljanja dela v
tujini ali
-	vsebuje nepopolno določilo o možnosti opravljanja
dela v tujini.
Če iz pogodbe o zaposlitvi izhaja možnost opravljanja
dela v tujini, je delavec tako delo dolžan opravljati. V tem
primeru bosta delavec in delodajalec ob dejanski napotitvi na delo v tujini sklenila le dodatek k pogodbi o
zaposlitvi za določen čas, v katerem bosta dogovorila še
dodatne bistvene sestavine, ki jih mora imeti pogodba o
zaposlitvi za opravljanje dela v tujini.
Če pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti
opravljanja dela v tujini, morata delodajalec in delavec
skleniti novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Pogodba se lahko sklene za čas dokončanja projekta oziroma za čas dokončanja dela, ki ga napoteni delavec
opravlja v tujini. Sprememba kraja opravljanja dela je
namreč taka bistvena sestavina pogodbe o zaposlitvi,
zaradi katere morata delavec in delodajalec pogodbo
spremeniti (49. člen ZDR-1). Pogodba se spremeni oziroma velja, če na spremembo pristane tudi delavec. V tem
primeru v času veljavnosti pogodbe za opravljanje dela
v tujini, prvotno sklenjena pogodba o zaposlitvi miruje.
Lahko pa delavec in delodajalec skleneta tudi novo pogodbo o zaposlitvi tako, da vanjo vključita možnost za
opravljanje dela v tujini. Tako bo delodajalec z delavcem
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ob vsakokratni napotitvi na delo v tujino sklenil le dodatek k pogodbi.
Velikokrat se zgodi, da je kraj opravljanja dela v pogodbi
o zaposlitvi nedoločljiv. To pomeni, da delodajalec v pogodbi o zaposlitvi zapiše, da bo delavec delo opravljal na
sedežu delodajalca in po potrebi na terenu ter v tujini. Ker
je kraj opravljanja dela ena od bistvenih in ključnih sestavin pogodbe o zaposlitvi, mora biti kraj opravljanja dela
določen ali vsaj določljiv in to v pogodbi o zaposlitvi, ki
predvideva možnost opravljanja dela v tujini. Navedeno
pomeni, da mora delodajalec določiti vsaj državo ali regijo opravljanja dela.

Obvezne sestavine
ZDR-1 izrecno določa, katere so obvezne sestavine vsake pogodbe o zaposlitvi, pri čemer mora pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini vsebovati še dodatne
obvezne sestavine, ki so namenjene predvsem varstvu
delavcev in so specifične za delo zunaj matične države.
Vsaka pogodba o zaposlitvi mora vsebovati (31. člen ZDR-1):
- podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega
- prebivališča oziroma sedeža,
- datum nastopa dela,
-	naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s
kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati
po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo
enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za
opravljanje dela,
-	kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja,
da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
-	čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi,
razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen
čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je
sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
-	določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali
krajšim delovnim časom,
-	določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in
razporeditvi delovnega časa,
-	določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih,
ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o
zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,
-	določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem
obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja
plače,
-	določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja
letnega dopusta,
- dolžino odpovednih rokov,
-	navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo
delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki
določajo pogoje dela delavca, in
-	druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s
tem zakonom.
Če je določilo v pogodbi o zaposlitvi v nasprotju s splošnimi določbami o minimalnih pravicah in obveznostih

pogodbenih strank, določenimi z zakonom, kolektivno
pogodbo oziroma splošnim aktom delodajalca, se uporabljajo določbe zakona, kolektivnih pogodb oziroma
splošnih aktov delodajalca, s katerimi je delno določena
vsebina pogodbe o zaposlitvi, kot sestavni del te pogodbe (32. člen ZDR-1).
Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini, mora poleg zgoraj naštetih obveznih sestavin, vsebovati tudi pravice in obveznosti, ki so specifične za delo zunaj matične
države, in sicer o (209. člen ZDR-1):
-	trajanju dela v tujini,
-	praznikih in dela prostih dnevih,
-	minimalnem letnem dopustu,
-	višini plače in valuti, v kateri se le-ta izplačuje,
-	dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,
-	drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je
delavec upravičen za čas dela v tujini,
-	načinu zagotavljanja in uresničevanja pravic v zvezi s
plačilom za delo in drugimi prejemki, ki so v skladu s
predpisi države, v kateri se delo opravlja, zagotovljeni
drugače, vendar najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja
ta zakon oziroma ugodneje,
-	pogojih vrnitve v Slovenijo.
Namesto določil o višini plače in valuti, dodatnem zavarovanju in drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih
je delavec upravičen za čas dela v tujini, se lahko pogodba o zaposlitvi sklicuje na zakon, predpis ali na kolektivno
pogodbo, ki to vprašanje ureja. V tem primeru gre največkrat za sklicevanje na tuje predpise, ki delavcem zagotavljajo višji minimum pravic, kot slovenski predpisi.

Trajanje dela v tujini
ZDR-1 izrecno določa, v katerih primerih je lahko pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas (54. člen ZDR-1),
vendar kot dodatni razlog sklenitve pogodbe za opravljanje dela v tujini določa še čas dokončanja projekta oziroma čas dokončanja dela, ki ga napoteni delavec opravlja
v tujini (208/3 ZDR-1).
Trajanje dela v tujini je lahko določeno datumsko (na primer
od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018) ali delno opisno (od 1. 1. 2018 do
dokončanja del, vendar predvidoma do 31. 3. 2018).

Prazniki in dela prosti dnevi
Glede praznikov in dela prostih dni se morata delavec in
delodajalec dogovoriti bodisi, da bo delavec praznoval
praznike države gostiteljice bodisi za praznike Slovenije,
ali oboje. Pomembno je tudi, da delavec in delodajalec v
pogodbi o zaposlitvi določita, da se delavcu priznajo zakonsko določeni prazniki ali v državi gostiteljici ali v Sloveniji le, če se delavec na dan praznika tam dejansko nahaja
na prazničen oziroma dela prost dan.
Natančna navedba praznikov in dela prostih dni v pogodbi o zaposlitvi ni nujna, odvrača pa vsakršen dvom.
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Maksimalni delovni čas in minimalni
počitek
Določilo o maksimalnem delovnem času in minimalnem
počitku ni ena izmed obveznih sestavin pogodbe za
opravljanje dela v tujini (209. člen ZDR-1), je pa ena izmed
določb in pogojev po Direktivi 96/71/ES, ki jih morajo delodajalci zagotoviti delavcem, ki so napoteni na opravljanje dela v tujini.
Minimalni standardi glede maksimalnega delovnega
časa in minimalnega počitka so v državah članicah EU
poenoteni na podlagi direktiv, ki obravnavajo posamezna
področja. Razlike pa bodo lahko v državah, ki niso članice
EU. Pri tem bo v vseh primerih potrebno upoštevati minimum, kot je določen v državi gostiteljici, če bo ta višji.
Ne glede na to, da ZDR-1 med obveznimi sestavinami pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini, ne navaja
določila o maksimalnem delovnem času in minimalnem
počitku, je vnos navedene določbe v pogodbo priporočljiv.

Minimalni letni dopust
Glede minimalnega letnega dopusta morata delavec in
delodajalec v pogodbi o zaposlitvi navesti natančno število dni letnega dopusta, ki delavcu pripada v tekočem
koledarskem letu. Tudi minimalni standardi glede minimalnega letnega dopusta so v državah članicah EU poenoteni na podlagi direktiv, vendar je vseeno potrebna
previdnost, saj je potrebno upoštevati minimum, ki je za
delavca ugodnejši. V kolikor delavec celotno koledarsko
leto ne dela v tujini, mu po kriterijih države gostiteljice
pripada le sorazmerni del letnega dopusta, zato mora
delodajalec preveriti tudi določbe o načinu izračuna sorazmernega dela letnega dopusta.

Višina plače in valuta
Direktiva 96/71/ES sicer uporablja pojem plačila v višini
minimalnih urnih postavk (tudi za nadurno delo), pri čemer ZDR-1 določa, da se morata delavec in delodajalec
dogovoriti o višini plače.
Delavcu za opravljeno delo in pričakovane delovne rezultate pripada osnovna plača za delovno mesto, kot je
navedena v predpisih posamezne države in valuti, ki velja
v državi napotitve. Delodajalec in delavec se v pogodbi o
zaposlitvi/dodatku lahko sklicujeta na drug zakon, drug
predpis ali na kolektivno pogodbo, ki določa minimalno
višino urne postavke, zato njeno višino ne potrebujeta
prepisovati v pogodbo.
Definicija minimalne urne postavke je opredeljena z nacionalno zakonodajo in zakonodajo in /ali prakso države
članice napotitve.

Dodatno zavarovanje za zdravstvene
storitve v tujini
Pogodbeni stranki se morata v pogodbi za opravljanje
dela v tujini tudi dogovoriti o dodatnem zdravstvenem
zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini. Pri tem gre

predvsem za dogovor o plačilu dodatnega zavarovanja.

Drugi prejemki
V kolikor obstajajo poleg navedenih plačil še drugi prejemki v denarju ali naravi, do katerih je delavec v času
dela v tujini upravičen, jih morata delavec in delodajalec
v pogodbi dogovoriti. Pri tem gre velikokrat predvsem za
vprašanje nastanitve.

Način zagotavljanja in uresničevanja
pravic
Delavec in delodajalec morata v pogodbi o zaposlitvi za
opravljanje dela v tujini določiti, kako bo delodajalec delavcu zagotavljal in uresničeval pravice v zvezi s plačilom za
delo in drugimi prejemki, ki so v skladu s predpisi države, v
kateri delavec delo opravlja, zagotovljeni drugače. Pri tem
je pogoj, da so te pravice delavcem zagotovljene najmanj v
obsegu, kot ga zagotavlja ZDR-1 oziroma ugodneje.
Pri tem gre zlasti za dogovor o zagotavljanju pravic iz naslova letnega dopusta in regresa, če delodajalec za te namene plačuje v posebne sklade v državi napotitve.

Pogoji vrnitve v Slovenijo
Delodajalec mora delavcu po zaključku dela v tujini zagotoviti vrnitev v Slovenijo. Zahteva, da se je taka obveznost
vnesla v zakon, je izhajala iz negativne prakse, ko so posamezni delodajalci napotene delavce po opravljenem delu
brez plačila pustili v tujini. Načina za realizacijo te pravice
ZDR-1 ni predpisal, čeprav bi bilo to nujno, je pa določil,
da je dogovor o vrnitvi v Slovenijo ena izmed bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini in
je odsotnost te določbe v pogodbi o zaposlitvi prekršek.
V zvezi s pogoji vrnitve v Slovenijo bi bilo primerno, da
se pogodbeni stranki konkretno dogovorita, kako in na
kakšen način (avto, letalo, avtobus), kdaj oz. v kolikšnem
času po dokončanju projekta, bo delodajalec delavcu
zagotovil vrnitev v Slovenijo in da bo nosil vse stroške
povezane s potjo.

Hranjenje dokumentacije
Hranjenje dokumentacije ni obvezna sestavina pogodbe
o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini, je pa priporočena.
Z navedenimi pravili delodajalec delavca zaveže k ravnanju, ki kontrolnim službam omogoča preverjanje.
Pri opravljanju dela v tujini je izrednega pomena, da ima
delavec pri sebi vso potrebno dokumentacijo, zato se je
potrebno z delavcem dogovoriti in mu naložiti, kako mora
z dokumentacijo ravnati in jo hraniti. Vsakršno kršitev pa
je potrebno dogovoriti kot kršitev delovnih obveznosti, ki
lahko vodi v odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Vodja pravne službe v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
1

UL RS št. 21/13 ... 15/17 – ZDR-1.,

2

UL RS št. 10/17.,

3

UL RS št. 43/11.
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Najava dogodkov
Evropski parlament podjetij 2018
TERMIN:
10. oktober 2018
LOKACIJA:
Bruselj, Belgija
OPIS:
Preko 800 podjetnikov iz 45 evropskih držav in iz različnih
sektorjev ter velikosti podjetij se bo zbralo v dvorani
evropskega parlamenta v Bruslju, da bi kot evropske
poslanke in poslanci razpravljali in glasovali o ključnih
političnih in gospodarskih vprašanjih.
REGISTRACIJA:
www.gzs.si/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/
Dogodki
DODATNE INFORMACIJE:
Kontaktna oseba: Mojca Osojnik, Tel: (01) 58 98 101,
e-naslov: mojca.osojnik@gzs.si.

Vhodna gospodarska delegacija
arhitektov iz Nemčije
LOKACIJA:
Slovenija (več lokacij)
OPIS:
Da bi učinkovito podprli slovenske lesarje pri krepitvi izvoza v Nemčijo, organiziramo konec oktobra letos, obiske
ciljno izbranih nemških arhitektov v Sloveniji, pri podjetjih, ki so izrazila interes za srečanje z njimi. Arhitekti so namreč lahko prvi ambasadorji vaših produktov, saj jih lahko
umeščajo v svoje načrte gradnje, v kolikor ponudnika in
njihove produkte poznajo.
REGISTRACIJA:
www.gzs.si/Dogodki/15-10-2018/vhodna -gospodarskadelegacija-arhitektov-iz-nemcije
DODATNE INFORMACIJE:
Kontaktna oseba: Vanja Bele, Center za mednarodno
poslovanje pri GZS, e-naslov: vanja.bele@gzs.si,
Tel: (01) 5898 113.
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Poslovno sodelovanje
BRSK20180912001 - Slovaški proizvajalec ekoloških živilskih izdelkov (ekološke
paste, organskega kakava v prahu, organskega kokosovega čipsa, organskega koruznega vlakna, organskih naravnih mandljev, organskega riževega sirupa itd.), išče
nove dobavitelje surovin za proizvodnjo.
BRRU20171221032 - Rusko podjetje, ki proizvaja čevlje in volnene rokavice ter nogavice, išče oblikovalsko agencijo za oblikovanje in zasnovo nove linije izdelkov v okviru
sporazuma o storitvah.
BRPL20180910001 - Poljsko podjetje, specializirano za potrošniške in živilske izdelke,
želi razširiti svoj portfelj z dišečimi svečami. Podjetje išče proizvajalce dišečih sveč za
sodelovanje v okviru distribucijskih storitev.
BRTW20180830001 - Tajvansko podjetje, ki reciklira, išče post-industrijske in / ali
post-potrošniške dobavitelje plastičnih in gumijastih odpadkov iz Evrope, ZDA in Japonske za sodelovanje v okviru proizvodnega sporazuma.
BODE20180421012 - Nemško podjetje, ki razvija in izdeluje prilagojene rešitve za
stabilno podnebno in krmilno tehnologijo, išče poslovne partnerje za sodelovanje v
okviru sporazuma o distribuciji storitev.
BOBR20180521001 - Brazilsko podjetje, išče partnerje za distribucijo tropskega sadja
v Evropi, na Kitajskem, v Združenih državah in Kanadi. Podjetje izpolnjuje več mednarodnih standardov, vključno z USDA Organic in EU Organic.
BOUK20180913001 - Britansko podjetje, ki je razvilo rešitev za povečanje morske biotske raznovrstnosti v pristaniščih, išče partnerje za sodelovanje v okviru sporazuma
o distribuciji ali licenciranju.
BORO20180908001 - Romunsko podjetje, specializirano za projektiranje in izvedbo
elektroenergetskih sistemov, vključno z nadzemno in podzemno vodo srednje in visoke napetosti, električnimi podsistemi in drugimi industrijskimi napravami, želi sodelovati z mednarodnimi partnerji v okviru sporazuma o storitvah.
BOTR20180907001 - Turško podjetje, ki proizvaja različne velikosti pločevinastih posod za oljčno olje, išče partnerje za sodelovanje v okviru sporazuma o distribuciji ali
proizvodnji.
BORO20180709001 - Romunsko podjetje, specializirano za proizvodnjo kovinskih
delov in podskupin, nudi svoje storitve in išče poslovne partnerje v okviru sporazuma
o proizvodnji ali podizvajalstvu.
BRDE20180823001 - Nemško podjetje, ki se ukvarja z razvojem mobilnih aplikacij,
programske opreme, rešitvami s področja digitalizacije in optimizacije delovnih tokov, išče partnerje za sodelovanje v okviru zunanjega izvajanja ali sporazuma o storitvah. 		
BRES20180801001 - Špansko podjetje, ki proizvaja lesene pelete, išče partnerje, ki
proizvajajo pelete EnPlus za sodelovanje v okviru sporazuma o distribuciji.
BRDE20180301001 - Nemško podjetje, specializirano za prodajo embalažnih izdelkov, išče partnerje za sodelovanje v okviru sporazuma o trgovinskem zastopanju.
BRPL20180831001 - Poljska zadruga, išče proizvajalce zdrave in ekološko pridelane
hrane za sodelovanje v okviru sporazuma o distribuciji.
BRSE20180815001 - Švedsko zagonsko podjetje, ki je razvilo portfelj edinstvenih in
barvitih ženskih najlonskih nogavic s simboli in vzorci, išče partnerje za proizvajanje
le-teh v okviru proizvodnega sporazuma. 		
BOCZ20180726003 - Češki livar aluminija, ki ima proizvodnjo opremljeno z inovativnimi tehnologijami, nudi storitve za avtomobilsko, električno, inženirsko in živilsko ter
ladjedelniško industrijo.		
BOUA20180807001 - Ukrajinski proizvajalec tehničnih izdelkov iz gume, medicinskih
in otroških izdelkov, išče izkušene evropske distributerje in prodajne zastopnike.
BOES20180724001 - Špansko podjetje, specializirano za pridobivanje in izdelavo
gradbenih agregatov, išče partnerje za sodelovanje v okviru sporazuma o distribuciji.
BOIL20180813002 - Izraelsko podjetje, specializirano za tehnološki razvoj in proizvodnjo prehranskih dopolnil, vitaminov, mineralov itd. po visokokakovostnih mednarodnih standardih, išče partnerje za sodelovanje v okviru sporazuma o distribuciji
storitev in proizvodnega sporazuma.		
BOTR20180312001 - Turško podjetje, ki proizvaja kompozitni material in delujejo
tudi na področju raziskav ter razvojem tehnologij mineralnega litja, išče proizvajalce
CNC strojev in proizvajalce strojev za sodelovanje v okviru sporazuma o distribuciji.
BRTW20180704001 - Tajvansko podjetje išče dobavitelja mlečnih izdelkov za dojenčke iz Evrope in nudi sodelovanje v okviru sporazuma o distribuciji storitev.
BRRU20171221026 - Rusko podjetje, specializirano za lasersko rezanje, upogibanje,
varjenje, prašno lakiranje kovine in izdelavo pločevine, išče podjetja, ki dobavljajo
kovino in materiale za obdelavo kovin ter nudi sodelovanje v okviru proizvodnega
sporazuma. 		
BRRU20171221028 - Rusko podjetje, specializirano za spletno oblikovanje, išče partnerja za razvoj spletnih strani v okviru sporazuma o storitvah.
BRME20180903001 - Distributer umetniških materialov v Črni gori (okvirji, ščetke,
platna, akvareli, akril, olja in drugi izdelki) ponuja svoje storitve kot distributer.
BRUK20180820001 - Vodilni distributer iz Velike Britanije na področju opreme in pohištva, išče proizvajalce pohištva za samo-montažo.
BRUA20180815001 - Ukrajinsko podjetje (pridelovalec jagodičevja) išče strokovnega
svetovalca ali ponudnika inženirskih storitev za oblikovanje kmetijskih dvorišč v okviru sporazuma o storitvah.		
BRTW20180821001 - Tajvansko podjetje, specializirano za trgovino s hrano, išče
ponudnike sojinih izdelkov in nudi sodelovanje v okviru sporazuma o distribuciji ali
trgovskem zastopanju. 		
BRBE20180817001 - Belgijsko podjetje, specializirano na področju flekso tiskanja,
išče proizvajalce ali dobavitelje flekso grafskih črnil.		
BRDE20180828001 - Nemško podjetje, specializirano za prodajo in inženiring v avtomobilskem sektorju in deluje kot prodajna agencija, išče proizvajalce in dobavitelje za
avtomobilsko industrijo.		
BRCN20180810002 - Kitajsko podjetje, specializirano za uvoz in distribucijo premium
proizvodov za ženske in otroke, išče proizvajalce zdrave in organske hrane za distribucijo na Kitajskem.
BOUK20180725004 - Podjetje iz Velike Britanije, ki je specializirano za razvoj in izdelavo prehranskih dopolnil, z možnostjo izdelave tablet in izdelkov v prahu ponuja sporazum o proizvodnji / podizvajalstvo, kot tudi oblikovanje in svetovanje za podjetja s
prehranskimi dopolnili.
BRPL20180724001 - Poljsko podjetje, ki je specializirano za proizvodnjo granulata iz

polipropilena in polietilena išče dobavitelje odpadkov, ki nastajajo pred in po proizvodnji – (šifra 15.01.02 - plastična embalaža v skladu z evropsko klasifikacijo odpadkov).
Podjetje išče sodelovanje na osnovi proizvodnega sporazuma.
BRUA20180719001 - Ukrajinski proizvajalec ortopedskih otroških čevljev išče dobavitelje kakovostnih podplatov na podlagi trgovinskega sporazuma s tehnično podporo
ali proizvodnim sporazumom.
BRTR20180815001 - Turško podjetje, ki proizvaja regale in police za trgovine in skladišča, išče zastopnike ali distributerje.
BRCN20180803003 - Kitajsko podjetje, specializirano za uvoz živil in potrošniškega
blaga iz EU išče dobavitelje. S potencialnim partnerjem želi skleniti sporazum o trgovskem zastopanju.
BRNL20180405001 - Nizozemska podjetje in veletrgovec z uveljavljeno lastno blagovno znamko flašk za pijače zaradi naraščajoče prodaje išče dobavitelje flašk. Podjetje išče dobavitelje flašk iz nerjavnega jekla ali iz bio materialov. Podjetje ponuja
sodelovanje v obliki distribucijske pogodbe.
BRUK20180629001 - Podjetje iz Velike Britanije s sedežem v Londonu z lastnim
skladiščnim prostorom išče ponudnike hrane in pijače ter gospodinjskih izdelkov za
sklenitev pogodbe o distribucijskih storitvah. Podjetje, oskrbuje restavracije, kavarne
in lokalne maloprodajne trgovine, ki iščejo nova živila in pijače, kot so čaj, kava in brezalkoholne pijače ter izdelki za gospodinjstvo.
BRCN20180803002 - Kitajsko podjetje z elektronskim poslovanjem išče proizvajalce
ali trgovska podjetja z beljakovinskimi praški za sodelovanje s sporazumom o distribuciji.
BOUK20180627002 - Britansko podjetje, specializirano za izdelavo posebnih hitrih
magnetnih motorjev in generatorjev za visoke hitrosti, pogonov s spremenljivo frekvenco in pretvorniki, energetske elektronike za transport in prilagojenih energetskih
rešitev, išče partnerje za sklenitev sporazuma o trgovskem zastopanju.
BOIT20180702001 - Italijanski proizvajalec vrhunskih gradbenih materialov, kuhinjskega in kopalniškega pohištva za zasebne in poslovne projekte išče distributerje in
trgovske zastopnike.		
BOUK20180705001 - Britansko podjetje, specializirano za mešanje čajev, infuzij in
praškov, išče partnerje za podizvajalstvo ali sklenitev proizvodnega sporazuma.
BODE20180712001 - Nemški proizvajalec dezinfekcijskih palic za zaščito pred patogenimi klicami, ki se nahajajo na kozarcih za pitje, pločevinkah ali jedilnem priboru,
išče distributerje.		
BOFR20180615002 - Francosko podjetje, specializirano za proizvodnjo in trženje
inovativnih prehranskih dopolnil in živil za posebne zdravstvene namene išče distributerje.
BOIT20180706001 - Italijanski proizvajalec fizioterapevtskih naprav s hladnim ultrazvokom za športno rehabilitacijo ter zdravljenje vnetij in bolečin išče trgovske zastopnike in / ali distributerje.		
BRIL20180712001 - Izraelski vodilni uvoznik gradbenega materiala išče proizvajalce
gradbenih, kmetijskih, vrtnarskih orodij in naprav za sklenitev distribucijskega sporazuma ali sporazuma o trgovskem zastopanju.
BOUK20180802001 - Britanski proizvajalec vitaminskih in mineralnih prehranskih
dopolnil išče distributerje.		
BOPT20171004002 - Portugalsko podjetje s področja prehrambene industrije išče
distributerje za začimbe, sokove, bonbone, ki tržijo tovrstne izdelke.
BORO20180705001 - Romunski proizvajalec netkanega tekstilnega materiala išče
distributerje. 		
BOBG20171129001 - Bolgarsko podjetje, proizvajalec izdelkov iz plastičnih mas ponuja več vrst proizvodnje, vključno z brizganjem brizgani izdelki in plesni. Podjetje je
proizvajalec plastičnih delov in toge embalaže z brizgalnimi in ekstruzijskimi brizgalnimi tehnologijami in izdelki imajo številne aplikacije na več proizvodnih področjih
(gospodinjski aparati, avtomobilska industrija itd.). Podjetje ponuja svoje storitve v
smislu proizvodnega sporazuma ali kot podizvajalec.
BOFR20180528002 - Francoski proizvajalec mikroinženirskih delov za aeronavtiko in
vesoljski sektor išče partnerje za sklenitev proizvodnega in podizvajalskega sporazuma.
BOTR20180528003 - Turški proizvajalec zamrzovalnih skrinj in vitrin išče distributerje
v Evropi.
BODE20180529001 - Nemško podjetje, ki je razvilo učinkovito in cenovno ugodno
rešitev za ekstrahiranje olj in maščob, za uporabo na kmetijski in živilski industriji išče
partnerje za sklenitev distribucijskega ali trgovskega sporazuma.
BOUA20180625004 - Ukrajinski proizvajalec izdelkov / oblačil iz neoprena išče distributerje.
BOUK20180712002 - Britansko podjetje, proizvajalec čistil za avtomobile išče partnerje za distribucijo in proizvodni sporazum za nove izdelke. Podjetje proizvaja lastno
paleto inovativnih izdelkov za čiščenje avtomobilov, vključno z izdelki, ki porabijo
manj vode.
BRLT20180806001 - Podjetje iz Litve za oblikovanje oblačil, ki sta jo ustanovila dva
izkušena modna oblikovalca, išče proizvodnega partnerja. Podjetje oblikuje in izdeluje funkcijska oblačila ter se ukvarja z oblikovanjem logotipov in grafičnim oblikovanjem.
BRDE20180808001 - Nemški trgovski zastopnik išče proizvajalce kartonske in plastične embalaže za sklenitev pogodbe o trgovinskem zastopanju na nemškem trgu.
BRPL20180625001 - Poljsko uveljavljeno podjetje, prodajalec okolju prijaznih promocijskih izdelkov in pisarniškega materiala, kot so pisala na osnovi koruznega škroba
in igrače na sončno energijo želi razširiti svojo ponudbo. Podjetje išče sodelovanje v
obliki sporazuma o distribucijskih storitvah.
Edina Zejnić - Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja
Tel: +386 (0)1 58 30 586, e-naslov: edina.zejnic@ozs.si
Jolanda Damiš Polanc - Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja
Tel: +386 (0)2 33 31 307, e-naslov: jolanda.damis@mra.si
Petra Arzenšek - Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja
Tel: +386 (0)1 58 98 156, e-naslov: petra.arzensek@gzs.si
Sebastjan Rosa - Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja
Tel: +386 (0)5 663 77 87, e-naslov: sebastjan.rosa@upr.si
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Partnerji slovenskega konzorcija
Enterprise Europe Network

Institut “Jožef Stefan”
Center za prenos tehnologij in inovacij
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
T. 01 47 73 842
een@ijs.si, www.ijs.si

Služba za prenos znanja in tehnologije
na Univerzi v Mariboru
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
T. 02 23 55 344
tto@um.si, www.um.si

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
T. 01 58 98 156
info@gzs.si, www.gzs.si

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
T. 01 58 30 588
een@ozs.si, www.ozs.si

Mariborska razvojna agencija
Podbreška cesta 20, 2000 Maribor
T. 02 33 31 307
een@mra.si, www.mra.si

Univerza na Primorskem
Center za razvoj in prenos znanja
Čevljarska ulica 27
T. 05 66 37 785
crpz@upr.si, www.upr.si

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
T. 01 58 91 887
info@spiritslovenia.si, www.spiritslovenia.si

www.een.si

Facebook/EENSlovenija

15

Evropska komisija kot tudi osebe, ki delujejo v imenu
Evropske komisije, ne odgovarjajo za uporabo teh vsebin.
Stališča v tej publikaciji so avtorska in ni nujno, da izražajo
stališča Evropske komisije.
Vsebine zbrali in pripravili člani slovenskega konzorcija
Enterprise Europe Network.
Fotografije: splet in avtorji.
Naklada: 200 izvodov.

www.een.si
Facebook/EENSlovenija

