
Praktični vodnik za 
državljane in podjetja 
o njihovih pravicah in 
možnostih na enotnem 
trgu Evropske unije

tvoje pravice
Tvoja Evropa,



Zavedaj se svojih 
pravic, uporabi jih! 

Na brezplačni telefonski številki
00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Po elektronski pošti ali tako, da 
obiščete svoj lokalni informacijski 
center Europe Direct
http://europedirect.europa.eu

Poiščite praktične informacije o 
svojih pravicah in možnostih v EU
http://europa.eu/youreurope

(*)  Nekateri operaterji mobilne 
telefonije ne dovoljujejo 
vzpostavitve zveze s številkami 
00 800 ali pa te klice 
zaračunavajo.
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Vodnik predstavlja različne možnosti, ki jih ponuja 
enotni trg, in kako jih izkoristiti. Za nekatera področja 
veljajo enaka pravila tudi zunaj EU (Islandija, Lihtenštajn, 
Norveška in Švica).

Vodnik temelji na dejstvih iz oktobra 2014. Mnogo 
ovir je že odpravljenih, vendar je enotni trg še vedno pro-
jekt v razvoju. V prihodnosti bo ponujal še več možnosti. 
Najnovejše informacije boste našli na povezavah na dnu 
vsake strani.

Če menite, da vaših pravic ne spoštujejo, ali bi želeli 
samo nasvet, so na voljo številne službe EU, kjer vam 
bodo pomagali najti rešitev ali zahtevati odškodnino – 
navedene so na zadnji strani vodnika.

Enotni trg je vplival na to, kako se Evropejci zapo-
slujejo, učijo, kupujejo in prodajajo na evropski celini. 
Nekoč je že krajši izlet v sosednjo državo zahteval 
veliko priprav, saj se je najverjetneje začel z nakupom 
deviz v menjalnici in se nadaljeval s pridobivanjem 
ustreznih dokumentov za morebitni obisk pri zdravniku. 
Že za najmanjši kupljeni spominek je bilo treba plačati 
ustrezno carino. Če ste nato po povratku domov ugoto-
vili, da je s spominkom nekaj narobe, vam denarja nihče 
ni povrnil. Prav tako tudi niste mogli zagotovo vedeti, ali 
je izdelek varen, saj so v Evropi veljali različni standardi. 

In če ste bili takrat lastnik podjetja, ste morali 
pri širitvi poslovanja ali storitvene dejavnosti v drugo 
državo EU premagati marsikatero birokratsko oviro.

V zadnjih letih je bil dosežen velik napredek. Zdaj 
so posamezniki in podjetja deležni konkretnih prednosti 
enotnega trga EU. Ponuja nam boljše, kakovostnejše in 
cenejše blago in storitve. V vseh državah EU so potrošniki 
in podjetja enako dobro zaščiteni. Zdaj se podjetja usta-
navljajo, poslujejo in prodajajo na trgu, ki obsega celotno 
EU s 500 milijoni prebivalcev.

Uvod
Knjižica predstavlja pravice in možnosti, ki jih ponuja enotni trg Evropske unije (EU). Ste 
lastnik malega ali srednje velikega podjetja? Informacije v knjižici vam bodo pomagale 
najti vire finančnih sredstev ter ugotoviti, kako do novih trgov in kako mimo birokratskih 
ovir. Ste študent, iskalec zaposlitve, potrošnik ali delavec? Našli boste napotke glede 
zaposlitve, potovanja in študija v EU. Enotni trg EU ponuja prednosti in možnosti za vse.

5



1. Delo v drugi državi EU
Državljani EU za delo v drugi državi EU ne potrebujejo delovnega dovoljenja.

enako obravnavanje

Državljani, ki iščejo delo v tujini, uživajo enake 
pravice kot državljani gostiteljske države v zvezi  
z dostopom do dela (razen za nekatera delovna mesta  
v javnem sektorju, ki zadevajo javna pooblastila in zaščito 
splošnega interesa države), pomočjo na zavodih za zapo-
slovanje in finančno pomočjo pri iskanju zaposlitve.

Nekatere vrste pomoči lahko pridobijo samo iskalci 
dela, ki v tujini že dejavno iščejo zaposlitev.

prosta delovna mesta v evropi

Prosta delovna mesta v drugih državah EU boste 
našli na portalu EURES (evropske službe za zaposlova-
nje): http://ec.europa.eu/eures

V nekaterih državah EU hrvaški državljani začasno 
še vedno potrebujejo delovna dovoljenja. Vse omejitve 
bodo prenehale veljati najpozneje konec leta 2020. 

lahko se Zgodi tudi vam 

pomoč pri iskanju dela v tujini
Valdis je latvijski državljan. Preselil se je na Finsko, da 
bi tam poiskal delo. Ker je državljan EU, je upravičen do 
vseh storitev tamkajšnjega zavoda za zaposlovanje in 
njihove pomoči pri iskanju prostih delovnih mest. Zavod 
je organiziral enodnevno delavnico o pripravi učinko-
vitega življenjepisa, ki poveča možnosti, da kandidata 
povabijo na razgovor. Valdis se je udeležil delavnice pod 
enakimi pogoji kot finski državljani.

Pozneje je začel pošiljati življenjepis morebitnim delo-
dajalcem, opravil je dva razgovora, vendar dela ni dobil. 

Imel je vedno manj finančnih sredstev, zato je zaprosil 
za posebni dodatek, namenjen iskalcem zaposlitve. 

Toda preden finski organi odobrijo finančno nadome-
stilo, lahko preverijo, ali državljan EU res dejavno išče 
delo na krajevnem zavodu.

Pozitivno so ocenili Valdisove kvalifikacije, čas prebiva-
nja na Finskem in njegova prizadevanja za pridobitev 
dela, zato so mu prošnjo za finančno pomoč odobrili.

.

Potrebujete pomoč?
Želite 

več informacij?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-related-rights/index_sl.htm
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iskanje dela v tujini

Pri zavodu za zaposlovanje lahko uredite, da boste 
nadomestilo za brezposelnost prejemali v drugi državi 
EU, v kateri iščete zaposlitev – običajno za obdobje 
treh mesecev z možnostjo podaljšanja do šest mese-
cev. Zaprositi morate za dovoljenje (z obrazcem U2 ali 
nekdanji obrazec E 303 ).

Običajno morate biti vsaj štiri tedne prijavljeni 
na zavodu za zaposlovanje države, kjer ste postali 
brezposelni.

Formalnosti v državi gostiteljici

Da ne bi prišlo do prekinitve pri plačevanju nado-
mestila, se morate na zavodu za zaposlovanje v državi 
gostiteljici prijaviti v sedmih dneh po tem, ko ste 
zapustili državo, kjer ste postali brezposelni. Predložiti 
morate tudi dovoljenje za prenos izplačevanja nado-
mestila. Če se boste prijavili kasneje, boste prejeli 
nadomestilo le od dneva prijave naprej.

Nato se boste lahko obrnili na tamkajšnje službe 
za pomoč iskalcem zaposlitve ter izpolnjevali obve-
znosti in kontrolne postopke tamkajšnjega zavoda za 
zaposlovanje.

neuspešno iskanje Zaposlitve 

Če v treh mesecih, kolikor velja dovoljenje, ne naj-
dete dela, lahko zaprosite za trimesečno podaljšanje. 
Prošnjo morate vložiti pred potekom dovoljenja pri 
zavodu za zaposlovanje v državi, kjer ste postali brez-
poselni, in ne pri zavodu v državi gostiteljici.

Če želite nadomestilo za brezposelnost prejemati 
dalj časa, se morate vrniti v državo, v kateri ste postali 
brezposelni, in sicer v roku, določenem v dovoljenju.

lahko se Zgodi tudi vam  

prošnja za podaljšanje 
João iz Portugalske je odšel na Madžarsko. S seboj je 
vzel obrazec U2 (nekdanji obrazec E 303), da bi lahko 
med svojim trimesečnim bivanjem v tej državi še naprej 
prejemal nadomestilo za brezposelnost. Vendar je na 
Madžarskem ostal dlje.

Ko se je vrnil na Portugalsko, ni bil več upravičen do 
prejemanja nadomestila za brezposelnost. Da se vam 
ne bi zgodilo podobno, morate pri nacionalnem zavodu 
za zaposlovanje vedno zaprositi za podaljšanje dovolje-
nja še pred potekom trimesečnega obdobja.

Potrebujete pomoč?
Želite 
več informacij?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_sl

2.  Prejemanje nadomestila  
za brezposelnost v tujini

Brezposelni lahko prejmejo pomoč pri iskanju zaposlitve v drugi državi EU.
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3. Priznavanje poklicnih kvalifikacij
Državljani EU imajo pravico, da svoj poklic opravljajo v drugi državi EU.

priZnavanje kvaliFikacij

Če poklic v državi gostiteljici ni reguliran, ga lahko 
opravljate pod enakimi pogoji kot državljani tiste države, 
celo brez uradnega potrdila o priznavanju kvalifikacij.

Če je poklic v državi gostiteljici reguliran, boste 
verjetno morali pridobiti uradno potrdilo o priznavanju 
kvalifikacij.

Če je poklic v državi gostiteljici reguliran, v domovini 
pa ne, boste morebiti morali dokazati, da ste v domovini 
v zadnjih desetih letih poklic opravljali vsaj dve leti.

V naši podatkovni zbirki boste našli informacije  
o tem, katera pravila se uporabljajo za vaš poklic in kje 
so kontaktne točke: (http://ec.europa.eu/internal_market/
qualifications/regprof).

overjeni iZvodi

Pristojni organi bodo morebiti zahtevali overjene 
izvode/prevode glavnih dokumentov, ki jih boste priložili 
vlogi, denimo spričeval. Za opravljanje poklica arhitekta, 
zobozdravnika, zdravnika, babice, medicinske sestre, 
farmacevta ali veterinarja lahko država gostiteljica od 
odgovornega organa v vaši državi zahteva spričevalo, 
ki navaja, da izpolnjujete skupne evropske zahteve za 
usposobljenost za ta poklic.

lahko se Zgodi tudi vam

pred začetkom dela preverite, kateri pogoji 
veljajo za vas!
Mojca, medicinska sestra iz Slovenije, se je želela zapo-
sliti v nemškem Münchnu. To bi moralo biti enostavno, 
saj je poklic medicinske sestre samodejno priznan. 
Vendar Mojca ni vedela, kje mora zaprositi za priznanje 
kvalifikacij, pridobljenih v Sloveniji.

Obrnila se je na nemško kontaktno točko za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij, kjer je dobila naslov pristojnega 
organa na Bavarskem. Pomagali so ji tudi izpolniti 
upravne formalnosti.

Potrebujete pomoč?
Želite 

več informacij?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/index_sl.htm
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pravila o obdavčevanju ne veljajo
Za vso eu

Ni predpisa, ki bi za vso Evropo določil, kako je 
treba obdavčiti državljane EU, ki živijo in delajo v drugi 
državi EU. Uporabljajo se ustrezni nacionalni predpisi in 
sporazumi o izogibanju dvojnemu obdavčevanju med 
državami. 

enako obravnavanje 

V državi gostiteljici vas glede obdavčitve ne smejo 
obravnavati drugače kot svoje državljane v podobnih 
okoliščinah. Odobriti vam morajo enake davčne olajšave 
za vaša plačila (npr. za stanovanjsko posojilo) v matični 
državi in za tam pridobljeni dohodek, kot bi jih imeli, če 
bi ta plačila in dohodek plačevali oziroma ustvarjali v 
državi gostiteljici.

davek na dohodek 

Država, v kateri delate, praviloma obdavči dohodek, 
ki ga zaslužite na njenem ozemlju. Če živite v eni državi, 
delate pa v drugi, bi lahko tudi država prebivališča obdav-
čila dohodek, ki ga zaslužite v državi, v kateri delate. 

Na srečo je večina držav sklenila mednarodne spo-
razume, ki preprečujejo dvojno obdavčitev. V skladu  
s takim sporazumom davčni organi države, v kateri živite, 
odštejejo davek, ki ste ga plačali v drugi državi, od dav-
kov, ki jih morate plačati njim. 

davčno reZidentstvo 

Če več kot šest mesecev na leto preživite v drugi 
državi EU, boste morda veljali za tamkajšnjega davč-
nega rezidenta. Ta država lahko obdavči celotni dohodek, 
ki ga prejemate iz drugih držav po svetu. 

Če v drugi državi prebivate manj kot šest mesecev 
na leto, ste praviloma še vedno davčni rezident v domo-
vini (kjer prebivate večino leta). V tem primeru morate 
plačati davek v drugi državi samo od dohodka in prihod-
kov, ustvarjenih v tej državi. 

lahko se Zgodi tudi vam  

olajšave v državi zaposlitve – tudi za prispevke 
v pokojninski sklad druge države
Sven je švedski državljan, vendar prebiva na Danskem. 
V skladu z zavarovanjem, ki ga je sklenil, preden se je 
preselil na Dansko, še vedno plačuje prispevke v švedski 
pokojninski sklad. 

Danska mu je priznala olajšavo pri obdavčitvi plače, 
ker bi taka olajšava veljala tudi za prispevke v danski 
pokojninski sistem.

4. Obdavčitev
Ko se preselite v drugo državo, boste morda postali davčni zavezanec tudi v državi 
gostiteljici, ne samo doma.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_sl.htm

Potrebujete pomoč?
Želite 
več informacij?
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5. Socialna varnost
Tudi če delate v več državah EU, plačujete prispevke za socialno varnost samo v eni. 
Praviloma vam bo socialna nadomestila izplačevala izključno ta država. 

država, pristojna Za socialno
varnost

Praviloma za vas velja zakonodaja države, v kateri 
ste dejansko zaposleni ali samozaposleni, in v kateri 
tudi plačujete prispevke. Ni pomembno, kje živite in kje 
ima sedež vaš delodajalec.

Država, v kateri delate, je odgovorna za vašo soci-
alno varnost, tudi če se vsaj enkrat tedensko vozite na 
delo iz druge države EU (obmejni delavci). 

Če delo izgubite, se morate prijaviti na zavodu za 
zaposlovanje in zaprositi za nadomestilo za brezposel-
nost v državi, v kateri ste nazadnje delali ali v državi 
prebivališča, če ste bili obmejni delavec.

kratkotrajna napotitev na delo

Da se pogoji vaše socialne varnosti ne bi pogosto 
spreminjali, velja za napotitev za krajši čas izjema. Še 
vedno ste namreč zavarovani v državi, ki vas je napotila 
na delo, in sicer največ za obdobje dveh let.

lahko se Zgodi tudi vam

sistem socialne varnosti se ne spremeni, tudi če 
vas napotijo na delo v drugo državo eu
Karel je lastnik pleskarskega podjetja na Češkem, ki je 
dobilo naročilo za dvomesečno delo v Luksemburgu. 
Podjetje je na delo napotilo šest delavcev.

V času njihovega bivanja v Luksemburgu bodo še vedno 
zavarovani v češkem sistemu socialne varnosti.

Še naprej bodo zaposleni v Karlovem podjetju, čeprav 
jim bo dnevne delovne naloge dajalo drugo podjetje na 
kraju samem.

breZposelnost

Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, ste 
zavarovani v sistemu države, ki plačuje nadomestilo.

Če nadomestila za brezposelnost ne prejemate in ne 
delate, ste zavarovani po zakonodaji države prebivanja.

Potrebujete pomoč?
Želite 

več informacij?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_sl.htm
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Potrebujete pomoč?
Želite 
več informacij?

vložitev Zahtevka Za pokojnino

Zahtevek za pokojnino morate vložiti pri pokoj-
ninskem zavodu v državi prebivanja. Če v tej državi 
niste nikoli delali, se obrnite na zavod države, v kateri 
ste nazadnje delali. Ta zavod bo vaš kontaktni organ. 
Povezal se bo z zavodi v drugih državah, v katerih ste 
delali, in pripravil pregled vseh vaših zavarovalnih dob. 

V vsaki državi bodo preverili, ali izpolnjujete nacio-
nalne pogoje za starostno pokojnino. Pogoji, kot so 
upokojitvena starost in plačani zneski, se med drža-
vami razlikujejo, vendar mora v skladu s predpisi EU 
vsaka država upoštevati zavarovalne dobe v drugih 
državah, če je to potrebno za dosego najmanjšega šte-
vila let, potrebnega za pridobitev pokojninskih pravic 
v tej državi.

Vsak nacionalni zavod vas bo obvestil o odločitvah 
glede vaših pokojninskih pravic. Kontaktni organ vam bo 
poslal povzetek vseh sklepov, ki so jih sprejele zadevne 
države v zvezi z vašim zahtevkom.

upokojitev v tujini

Pokojnino vam bodo izplačevali, ne glede na to, kje 
v Evropi prebivate.

druge pokojnine

Na splošno pravila, ki se uporabljajo za starostne 
pokojnine, veljajo tudi za invalidske pokojnine in družin-
ske pokojnine (za preživele družinske člane).

lahko se Zgodi tudi vam  

preverite pokojninske pravice, pridobljene 
v državah, v katerih ste delali
Regina je svoj zahtevek za upokojitev vložila v Nemčiji, 
kjer zdaj živi. Večinoma je delala v Nemčiji (25 let), 
osem let pa tudi v Avstriji.

Nemški pokojninski zavod, ki je zdaj njen kontaktni 
organ, se je povezal z avstrijskim zavodom. V Avstriji je 
sicer potrebna desetletna delovna doba za pridobitev 
pokojninskih pravic, vendar mora avstrijski zavod upo-
števati tudi njeno delovno dobo v Nemčiji. 

Tako bo Avstrija izplačala ustrezni pokojninski delež za 
osem let delovne dobe v Avstriji, Nemčija pa bo določila 
pokojnino za 25 let delovne dobe v Nemčiji.

6. Pokojninske pravice
Če živite in delate v več kot eni državi EU, ste morda v vsaki od njih pridobili pravico 
do pokojnine. Če izpolnjujete nacionalne pogoje za pridobitev pokojninske pravice, vam bo 
vsaka država izplačevala pokojnino glede na vašo delovno dobo v tej državi.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_sl.htm
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7. Zdravstveno varstvo v tujini
V skladu s predpisi EU imate pravico do zdravljenja v drugi državi EU, domači zavod 
za zdravstveno zavarovanje pa vam lahko povrne stroške zdravljenja.

Zdravstveno varstvo
med krajšimi obiski

Pred potovanjem – na počitnice, v poslovne ali 
študijske namene – morate na zavodu za obvezno 
zdravstveno zavarovanje pridobiti evropsko kartico zdra-
vstvenega zavarovanja.

S kartico ste upravičeni do javnozdravstvenih sto-
ritev, če med bivanjem v drugi državi EU nenadoma 
zbolite ali se ponesrečite. 

S kartico boste pri zdravniku, zobozdravniku, v bolni-
šnici ali lekarni prejeli potrebno zdravstveno oskrbo pod 
enakimi pogoji kot prebivalci te države.

Tudi če kartice nimate s seboj, ste vseeno upravičeni 
do zdravstvenih storitev. Pogosto boste upravičeni do 
povračila stroškov iz sistema zdravstvenega zavarova-
nja v vaši državi.

načrtovano Zdravljenje v tujini

Če ste upravičeni do določenega zdravljenja v matični 
državi, potem imate pravico to zdravljenje opraviti v drugi 
državi EU, pri čemer vam domači sistem zdravstvenega 
zavarovanja ali zavarovalnica povrne del ali vse stroške. 
Morda boste morali zaprositi za predhodno dovoljenje. 

Če vam bodo zdravljenje v tujini odobrili, vam morda 
zdravljenja ne bo treba plačati tam. Preden odidete na 
zdravljenje v tujino, se o finančnih pogojih pozanimajte 
pri domačem zavodu, saj se lahko uporabljajo različni 
postopki in stopnje povračil.

Dovoljenja za zdravljenje v tujini vam ne morejo 
odkloniti, če je zdravljenje, ki ga potrebujete, v skladu  
z domačo zakonodajo in če zaradi zdravstvenih okoliščin 
tega zdravljenja doma ne bi pravočasno dobili.

Pri zdravljenju v tujini vas morajo obravnavati pod 
enakimi pogoji kot osebe, zavarovane v zdravstvenem 
sistemu te države.

Preden se odločite, se pozanimajte pri domačem 
zavodu za zdravstveno zavarovanje ali pri nacionalni 
kontaktni točki v državi EU, v kateri želite opraviti 
zdravljenje.

lahko se Zgodi tudi vam

Estonka Kirsti je bila nekaj mesecev na študiju v Litvi.

Nekega večera si je v telovadnici zlomila gleženj.

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja je prejela 
potrebno zdravstveno oskrbo v Litvi.

V Litvi so jo obravnavali enako, kot če bi bila zavaro-
vana po litovskem sistemu zdravstvenega zavarovanja. 
Upravičena je bila tudi do ustreznega povračila stroškov.

Potrebujete pomoč?
Želite 

več informacij?

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_sl.htm

12

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_sl.htm


Potrebujete pomoč?
Želite 
več informacij?

vpis v visokošolsko iZobraževanje

Pravila za vpis na univerzo se med državami in 
univerzami zelo razlikujejo, vendar vam samo zaradi 
vašega državljanstva ne smejo onemogočiti študija ali 
usposabljanja v drugi državi EU.

Morda je obvezno znanje jezika države, zato boste 
ponekod morali opraviti jezikovni preskus.

priZnavanje stopnje iZobraZbe

Med državami EU ni samodejnega priznavanja sto-
penj izobrazbe. Če bi radi študirali v drugi državi EU, 
se morate vnaprej pozanimati, ali bodo priznali vašo 
stopnjo izobrazbe. 

O priznavanju poklicnih kvalifikacij govori 3. poglavje.

šolnina in Finančna pomoč

Kadar študirate na univerzi v drugi državi EU, morate 
plačati enak znesek šolnine kot državljani te države. 

Pravico imate do enake štipendije za kritje šolnine 
kot državljani te države, to pa ne velja samodejno tudi za 
finančno pomoč in posojila za preživljanje. Pri nacionalnih 
organih preverite, ali lahko pridobite oziroma ohranite 
finančno pomoč iz domovine. 

Če ste kot državljan EU v drugi državi EU zakonito in 
stalno prebivali pet let ali več, ste upravičeni do finančne 
pomoči za preživljanje pod enakimi pogoji kot državljani 
te države. 

Če želite del študija opraviti v tujini, so možen vir 
finančnih sredstev tudi štipendije in posojila iz programa 
Erasmus+. 

lahko se Zgodi tudi vam  

do štipendije v drugi državi ste upravičeni, kadar 
tam živite že pet let
Elica je Bolgarka, ki živi v Parizu že od svojega 
dvanajstega leta. Za študij na francoski univerzi 
potrebuje štipendijo.

Ker v državi živi že več kot pet let, je dejansko upravičena 
do enake štipendije kot francoski študenti.

8. Študij v tujini
Kot državljan EU imate pravico, da študirate v kateri koli državi EU pod enakimi pogoji 
kot državljani te države.

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_sl.htm

13

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_sl.htm


9. Spletno nakupovanje
Pri spletnih nakupih v Evropi vas varuje zakonodaja EU.

vračilo neželenega blaga
in preklic storitve

V EU lahko spletni nakup prekličete v štirinajstih 
delovnih dneh od dneva, ko ste blago prejeli ali sklenili 
pogodbo o storitvi. V tem časovnem roku lahko naročilo 
prekličete iz kakršnegakoli razloga — tudi če se eno-
stavno samo premislite.

Prodajalec vam mora denar vrniti v 14 dneh.  
V vračilu mora biti zajet tudi znesek, ki ste ga plačali za 
dostavo blaga – čeprav boste morali stroške pošiljanja 
vrnjenega blaga prodajalcu plačati sami. 

Pravica do preklica ne velja za nekatere kategorije 
izdelkov, denimo za pokvarljiva živila, rezervacije za 
hotelsko sobo in najem vozila za določene datume ter 
za spletne digitalne vsebine, ki ste jih že prenesli ali 
predvajali.

popravila, Zamenjave, vračila

Če od spletnega prodajalca v EU kupite izdelek, 
imate najmanj dve leti pravico do brezplačnega popra-
vila ali zamenjave izdelka, ki je okvarjen ali ne ustreza 
oglaševanemu. Če izdelka ni mogoče popraviti ali zame-
njati v razumnem času ali brez težav, lahko zahtevate 
vračilo denarja ali znižanje cene.

nedostavljeno blago

V skladu s pravili EU mora biti spletno blago dostavljeno 
v 30 dneh od prejema naročila, razen če se s proda-
jalcem niste drugače dogovorili. Če blaga ne prejmete  
v tem roku, morate na to opozoriti prodajalca in ponu-
diti dodaten razumen rok za dostavo. Če prodajalec 
blaga ne dostavi tudi v tem podaljšanem roku, imate 
pravico prekiniti pogodbo in zahtevati povračilo denarja. 
Če je dostava blaga do določenega datuma bistve-
nega pomena in se prodajalec tega roka ne drži, lahko 
pogodbo nemudoma prekinete.

lahko se Zgodi tudi vam

po spletu naročeno blago mora biti dostavljeno 
v 30 dneh, razen če se niste dogovorili drugače
Sredi novembra je Andrej s Slovaške po spletu naročil 
zaboj vina iz Italije za družinsko praznovanje božiča. Za 
božič vina še ni prejel. 

Ker blago ni bilo dostavljeno v 30 dneh, je v skladu s 
pravili EU naročilo samodejno nično. Andreju mora pro-
dajalec vrniti denar.

Potrebujete pomoč?
Želite 

več informacij?

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/rights-e-commerce/index_sl.htm
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Potrebujete pomoč?
Želite 
več informacij?

nakup voZila v tujini

Če v drugi državi EU kupite novo vozilo (z manj kot 
6 000 prevoženih kilometrov in staro manj kot šest 
mesecev), tam ne boste plačali DDV, vendar boste 
morali vozilo registrirati in plačati DDV v domovini. 

Če od fizične osebe v EU kupite rabljeno vozilo (z več 
kot 6 000 prevoženih kilometrov ali staro več kot šest 
mesecev), vam DDV ni treba plačati. Če vozilo kupite 
pri poklicnem prodajalcu vozil v drugi državi EU, morate 
DDV plačati v tej državi, in ne v domovini.

Za nova in rabljena vozila, kupljena zunaj EU,  
je treba plačati uvozni DDV.

Ne glede na to, kje kupite vozilo, boste morali 
v domovini plačati davek na registracijo vozila.

prodaja voZila v tujino

Če novo vozilo prodate kot fizična oseba, vam ne bo 
treba plačati DDV, toda če kupec živi v drugi državi EU  
in tja odpelje vozilo, bo moral DDV plačati tam.

To tudi pomeni, da lahko (od organov v domovini) 
dobite povračilo DDV, ki ste ga plačali ob prvotnem 
nakupu tega vozila. To zagotavlja, da se za isto vozilo 
DDV ne plača dvakrat.

Če kot fizična oseba kupcu v drugi državi EU prodate 
rabljen avtomobil, se DDV ne plača.

lahko se Zgodi tudi vam  

delno povračilo ddv, če novo vozilo 
prodate naprej
Merete je na Danskem kupila nov avto za 20 000 evrov 
in plačala DDV v znesku 5 000 evrov (25 %). Čez štiri 
mesece je avto (za namene DDV se še vedno šteje za 
novo vozilo) za 16 000 evrov prodala Hagnu.

Hagen je avto odpeljal domov v Avstrijo in avstrijskemu 
davčnemu organu plačal DDV v znesku 3 200 evrov 
(DDV v Avstriji znaša 20 %).

Merete je kot prodajalka vozila upravičena, da ji danski 
davčni organ povrne 4 000 evrov od zneska 5 000 evrov, 
ki ga je za DDV plačala pri nakupu avtomobila. Toliko 
bi namreč na Danskem znašal DDV za ta drugi nakup.

10. Nakup in prodaja avtomobila
Pri nakupu ali prodaji vozila v kateri koli evropski državi veljajo predpisi o oprostitvi 
plačila DDV ali povračilu DDV.

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/index_sl.htm

15



11. Pravice potnikov
Potniki imajo pri potovanju z letalom, vlakom, ladjo in avtobusom ter pri omejeni mobilnosti 
številne pravice.

potovanje Z letalom, vlakom, ladjo,
avtobusom

Pravice potnikov praviloma veljajo:

•  za potovanja z letalom: kadar ima prevoznik sedež 
v EU in se let začne na letališču v EU ali na Islandiji, 
Norveškem in v Švici ali konča v EU,

•  za vsa mednarodna potovanja z vlakom v EU,

•  za potovanja z ladjo: kadar ladja pristane ali izpluje iz 
pristanišča EU, ne glede na to, kje ima prevoznik sedež,

•  za potovanja na daljših rednih avtobusnih progah (več 
kot 250 km), ki se začnejo ali končajo v državi EU.

Če vaše potovanje odpovejo ali ima veliko zamudo, 
če za vaš let prodajo preveliko število vozovnic ali vam 
ne dovolijo vkrcanja, se lahko odločite bodisi za nado-
mestno potovanje na svoj končni cilj bodisi za povračilo 
cene vozovnice. Glede na dolžino potovanja in/ali dolžino 
zamude imate lahko pravico tudi do osvežilne pijače, 
obroka in prenočitve.

Razen pri avtobusnem potovanju imate pod določe-
nimi pogoji ter glede na dolžino potovanja in/ali dolžino 
zamude lahko pravico tudi do finančne odškodnine.

Invalidi in potniki z omejeno mobilnostjo imajo enake 
pravice kot drugi potniki. Kadar potrebujete na potovanju 
pomoč osebja, morate to sporočiti prevozniku, prodajalcu 
vozovnic ali organizatorju potovanja 36 ali 48 ur (odvisno 
od načina potovanja) pred potovanjem. 

lahko se Zgodi tudi vam

pritožite se 
Stefania je nameravala poslovno leteti iz Rima v 
Nikozijo, vendar je imel njen let šesturno zamudo. 
Zamudila je konferenco, ki se je je nameravala udeležiti, 
zato zdaj zahteva odškodnino.

Izpolniti mora obrazec EU za pritožbo (dobi ga na leta-
lišču ali na spletni strani letalskega prevoznika) in ga 
oddati letalskemu prevozniku. Znesek vozovnice bi ji 
morali v celoti povrniti. Pravico ima tudi do odškodnine, 
razen če prevoznik dokaže, da je bila zamuda posledica 
izrednih razmer. 

Potrebujete pomoč?
Želite 

več informacij?

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_sl.htm
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Potrebujete pomoč?
Želite 
več informacij?

12. Cenejši klici v mobilnih omrežjih
Klice z mobilnega telefona v drugi državi EU sme vaš operater zaračunati po obstoječi tarifi.

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/mobile-roaming-costs/index_sl.htm

tariFe Za klice, sporočila sms
in prenos podatkov

lahko se Zgodi tudi vam  

Zaščita pred previsokimi računi
Madžarka Aniko uporablja različne aplikacije na svojem 
pametnem telefonu, denimo pretočni prenos glasbe, 
družabna omrežja in spletno kartiranje za iskanje 
restavracij.

Na počitnicah v Grčiji je pozabila izključiti samodejne 
posodobitve na svojem pametnem telefonu. Vendar ji 
ni treba skrbeti, da bo prejela zelo visok račun. Razen 
če s svojim operaterjem ni sklenila drugačne pogodbe, 
se ji je prenos podatkov med gostovanjem samodejno 
ustavil pri 50 evrih (in DDV).

To so najvišje dovoljene cene. Operaterji lahko 
ponudijo nižje cene in s tem pritegnejo potrošnike. 
Te tarife vedno veljajo, razen če ste izbrali posebno 
ponudbo vašega operaterja.

Da bi vas zaščitili pred previsokimi računi za pre-
nos podatkov med gostovanjem, je najvišji znesek za 
prenos podatkov na mobilni napravi povsod po svetu 
50 evrov, razen če ste s svojim operaterjem sklenili 
drugačen dogovor.

obvestilo o cenah

Vaš operater vam mora poslati sporočilo SMS,  
ko prestopite mejo v Evropski uniji, s katerim vas obvesti 
o cenah odhodnega in dohodnega klica, prenosa podat-
kov in storitev SMS.

 1. julij 2014

Odhodni klic (na minuto) 19 centov

Dohodni klic (na minuto) 5 centov

Poslan SMS (na SMS) 6 centov

Prenos podatkov (na MB) (*) 20 centov

(*) Cena velja za megabajt, vendar se poraba obračunava po kilobajtih.
V ceno ni vključen DDV.  
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13. Plačila, posojila, naložbe
Evropski predpisi varujejo potrošnika pri prenosu denarja v EU.

bančno jamstvo

Hranilne vloge so zajamčene za znesek do 100 000 
evrov (ali enakovreden znesek v državah, ki uporabljajo 
drugačno valuto). Ta znesek velja za posameznega vla-
gatelja in posamezno bančno skupino.

posojanje in vlaganje

Fizične osebe lahko vzamejo potrošniško posojilo 
v kateri koli državi EU. Pravila EU o oglaševanju in 
obveščanju omogočajo lažjo primerjavo ponudb. Če 
se premislite, lahko od posojilne pogodbe odstopite 
v 14 dneh po podpisu.

Po vsej EU lahko kupujete in prodajate delnice 
in druge finančne produkte in uživate enako raven 
zaščite kot doma. Kadar kupujete spletne finančne 
storitve, lahko od pogodbe odstopite brez obveznosti 
v najmanj 14 koledarskih dneh.

lahko se Zgodi tudi vam

plačila v evrih lahko prejemate na račun v drugi 
državi eu
Marijke prebiva v Belgiji in dela na Nizozemskem. 
Plačo želi prejemati neposredno na svoj belgijski 
bančni račun. Nizozemski delodajalec ji mora ugoditi. 
Tudi račune za komunalne storitve in krajevni davek 
na počitniško hišico v Španiji lahko plačuje s svojega 
belgijskega računa.

Potrebujete pomoč?
Želite 

več informacij?

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/banking/index_sl.htm

plačila v tujini

Če je plačilo v evrih, veljajo za transakcije doma in 
v tujini enake provizije.

To pravilo se uporablja pri prenosih med bančnimi 
računi v različnih državah, pri dvigu denarja na ban-
komatu v drugi državi EU in pri plačilu z debetnimi in 
kreditnimi karticami po vsej EU.

Podjetja ali upravni organi, ki sprejmejo plačila  
v evrih v svoji državi, morajo sprejeti plačila v evrih 
tudi iz tujine.

Podjetja in upravni organi, ki nakazujejo v evrih 
v svoji državi, morajo nakazovati plačila tudi na evrske 
račune v drugih državah EU (denimo plačo, pokojnino 
ali vračilo za blago, kupljeno na spletu).

prenos gotovine v tujino

Kadar imate ob prihodu ali odhodu iz EU pri sebi 
gotovino v višini 10 000 evrov ali več (ali enakovreden 
znesek v drugi valuti ali v obliki drugega finančnega/
denarnega instrumenta, ki se ga lahko anonimno pre-
nese z ene osebe na drugo), morate znesek prijaviti 
carinskim organom – izpolniti je treba obrazec EU za 
prijavo gotovine. Podobna obveznost lahko velja tudi 
pri potovanju med državami EU, saj v nekaterih drža-
vah izvajajo nadzor nad gotovino tudi pri prestopu meje 
med državami EU.
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Potrebujete pomoč?
Želite 
več informacij?

poslovanje iZ domačega kraja

Lastniki podjetij lahko prodajajo blago in opravljajo 
storitve po vsej Evropi pod enakimi pogoji kot tamkajšnja 
podjetja. V drugi državi lahko tudi ustanovijo podružnico.

Če se ukvarjate s storitvami, si preberite 17. poglavje.

ustanovitev podjetja v tujini

V drugi državi EU lahko ustanovite podjetje. Za vas 
veljajo enaki pogoji in pravila kot za tamkajšnje drža-
vljane, denimo spoštovanje poklicnega etičnega kodeksa 
in pridobitev ustreznih dovoljenj.

pomoč pri širitvi poslovanja
v tujino

Najprej je dobro pogledati na spletni portal Tvoja Evropa 
– Podjetja. Brezplačen nasvet lahko dobite tudi pri mreži 
Enterprise Europe http://een.ec.europa.eu. Pomagali vam 
bodo navezati stik z eno od 550 podpornih organizacij,  
ki so navzoče v vsaki državi EU in ponujajo praktično pomoč 
in nasvete za ustanovitev podjetja v določeni državi.

Nasvet lahko poiščete tudi pri izkušenih podjetnikih:

•  Prek programa Erasmus za mlade podjetnike boste lahko 
pri podjetniku v drugi državi EU delali do šest mesecev 
(http://www.erasmus-entrepreneurs.eu).

lahko se Zgodi tudi vam  

poiščite poslovnega partnerja in razširite  
svoje dejavnosti
Mark je britanski razvijalec programske opreme. 
Ustanovil je podjetje za digitalne vodnike po naravi, ki 
bi ljubiteljem narave omogočili, da z uporabo tablič-
nega računalnika in pametnega telefona določajo 
drevesne vrste.

Mark je iskal partnerje, ki bi njegovo aplikacijo obogatili 
s strokovno vsebino. Obrnil se je na mrežo Enterprise 
Europe Network, kjer so mu pomagali vzpostaviti stik s 
podjetjem v Franciji, ki ponuja storitve medijskega sve-
tovanja na področju znanosti. Podjetji sta se povezali in 
razvili številne priljubljene aplikacije.

14. Ustanovitev in širitev podjetja
Poslujete lahko povsod po EU.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_sl.htm
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15. Finančna sredstva za podjetja
Evropski podjetniki imajo na voljo številne vire financiranja.

bančna posojila

Lastniki podjetij lahko v kateri koli državi EU vza-
mejo bančno posojilo. Banke lahko prošnjo za posojilo 
zavrnejo iz komercialnih razlogov, ne pa na podlagi 
državljanstva.

Zbiranje kapitala v tujini

Na voljo o naslednji načini:

• prodaja lastniškega kapitala podjetja po vsej EU;

•  ustanovitev podjetja v drugi državi EU ter nakup in 
prodaja kapitala;

•  prodaja in nakup delnic obstoječega podjetja v drugi 
državi EU.

Finančna sredstva eu

Za nadaljnji razvoj podjetja boste morda potrebovali 
finančno podporo. EU podpira podjetnike in podjetja  
z najrazličnejšimi programi EU, ki ponujajo posojila, 
jamstva in financiranje lastniškega kapitala.

EU ponuja tudi nepovratna sredstva za projekte  
v zvezi s posameznimi cilji politike, denimo raziskavami 
in okoljem, večinoma v obliki sofinanciranja. Programi 
EU z nepovratnimi sredstvi so navedeni na naslovu: 

http://europa.eu/about-eu/funding-grants

lahko se Zgodi tudi vam

tudi vaše podjetje lahko pridobi 
evropska sredstva 
Petteri iz Finske potrebuje finančna sredstva za razvija-
nje nove aplikacije za pametni telefon. Nekaj sredstev 
bo dobil na Finskem. Sodelavci na njegovem podro-
čju so mu povedali za zasebno podjetje v Londonu, ki 
ponuja finančna sredstva v zameno za lastniški delež 
v podjetju.

Petteri je tudi ugotovil, da lahko pridobi sredstva EU, 
če del dejavnosti opravlja v Estoniji in na Poljskem. 
Njegova prošnja je bila odobrena in njegovo podjetje 
se lahko razširi, saj ima trdno finančno podlago.

Potrebujete pomoč?
Želite 

več informacij?

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
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Potrebujete pomoč?
Želite 
več informacij?

pravila eu Za večino iZdelkov

Za veliko večino izdelkov na trgu EU veljajo splo-
šna evropska pravila o visokih varnostnih standardih 
za potrošnike in okolje. Uporabljajo se za stroje, vozila, 
igrače, medicinske pripomočke, kemikalije, radijsko 
opremo, tekstil, električno opremo in mnoge druge 
izdelke.

vZajemno priZnavanje

Za izdelke, za katere ta pravila ne veljajo (denimo 
izdelki iz plemenitih kovin, nekateri gradbeni proizvodi), 
države EU določijo svoje varnostne standarde. Načelo 
„medsebojnega priznavanja“: če ima izdelek dovoljenje 
za prodajo v eni državi EU, ga praviloma lahko tržite 
tudi v vseh drugih državah EU. 

varnost iZdelkov

Proizvajalci, distributerji in uvozniki izdelkov morajo 
izpolnjevati številne pogoje za zagotavljanje kakovo-
sti in varnosti. Na izdelku ali njegovi embalaži morajo 
navesti svoje trgovsko ime oziroma znamko in naslov, 
ga opremiti z navodili in informacijami o varnosti ter 
zagotoviti odškodnino v primeru okvare izdelka.

lahko se Zgodi tudi vam  

svoje izdelke lahko tržite v drugih državah eu
Conorjevo podjetje na Irskem izdeluje medicinske 
merilne naprave. Conor je želel poslovanje podjetja raz-
širiti na Malto. Naprave že zakonito prodaja na Irskem 
in v drugih državah EU.

Malteški organi so najprej zavrnili prodajo izdelka na 
svojem trgu in zahtevali dodatno testiranje izdelka. 
Vendar to ni v skladu s pravili EU, zato so navsezadnje 
morali dovoliti prodajo izdelka na svojem trgu.

16. Nakup in prodaja blaga
Blago lahko prosto kupujete in prodajate po vsej EU brez posebnih zahtev ali drugih ovir.

http://europa.eu/youreurope/business/product/technical-standards/index_sl.htm
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17. Opravljanje storitev v tujini
V drugi državi EU lahko opravljate storitve.

Začasno opravljanje storitev

V drugih državah EU lahko opravljate storitve 
začasno in vam tam ni treba ustanoviti podružnice. 
Opravljanje storitev se lahko omeji samo v izjemnih 
okoliščinah zaradi javnega reda, varnostnih oziroma 
zdravstvenih razlogov ali varstva okolja.

Storitve lahko opravljate tudi na spletu. Če izpol-
njujete zahteve v domovini, vam v drugih državah EU 
praviloma ne morejo postaviti dodatnih zahtev.

odprtje podružnice

Podružnico v drugi državi EU lahko odprete, kadar 
želite storitve opravljati neprekinjeno (glej 14. poglavje).

enotne kontaktne točke

V vseh državah so na voljo enotne kontaktne točke, 
ki obveščajo o pravilih in formalnostih ter poma-
gajo pri izpolnjevanju upravnih postopkov na spletu 
(http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go).

lahko se Zgodi tudi vam

opravljanje storitev v tujini kot doma 
Radujevo podjetje ponuja gospodinjske in hišniške sto-
ritve v Bukarešti. Radu je ponudil storitve tudi francoski 
stranki in bi zdaj rad dejavnost opravljal v Parizu.

Najprej je posloval iz svojega romunskega podjetja. 
Ko pa se je dejavnost razširila, je ob pomoči francoske 
enotne kontaktne točke ustanovil podružnico v Franciji.

http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/service-providers/index_sl.htm

Potrebujete pomoč?
Želite 

več informacij?
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davek od dohodkov pravnih oseb

Države EU so v celoti pristojne za svoj davčni 
sistem, vendar podjetij iz drugih držav EU ne smejo 
obravnavati diskriminatorno. 

Davek od dohodkov pravnih oseb običajno pla-
čate v državi, v kateri ima podjetje sedež. Samostojni 
podjetniki plačajo dohodnino – tudi v državi, v kateri 
poslujejo.

Predpisi EU preprečujejo dvojno obdavčevanje obre-
sti, licenčnin in dividend, izplačanih med pridruženimi 
podjetji v različnih državah EU in pri prestrukturiranju 
podjetja, ki ima sredstva v različnih državah EU.

ddv

EU omogoča lažje čezmejno poslovanje s stan-
dardnimi pravili za DDV, čeprav lahko države dokaj 
svobodno določajo stopnje DDV.

DDV se navadno plača v državi, v kateri kupite izde-
lek ali storitev. To morda ne bo država, v kateri ima vaše 
podjetje sedež: v tem primeru se morate prijaviti za 
DDV v vsaki posamezni državi, ki ji morate plačati DDV. 
Toda če opravljate telekomunikacijske, radiotelevizijske 
in elektronske storitve, lahko s 1. januarjem 2015 upo-
rabljate storitev MOSS (mini-VEM), ki omogoča, da vse 
svoje obveznosti poravnate kar v svoji državi.

Če mora vaše podjetje plačati DDV v drugi državi 
EU, v kateri nima sedeža, lahko zahteva povračilo 
plačanega DDV. Elektronski postopek omogoča hitro 
obravnavo vašega zahtevka.

lahko se Zgodi tudi vam  

davke plačate v državi, v kateri največ poslujete
Max in njegov brat imata pleskarsko podjetje v 
Luksemburgu. Pleskata tudi za zasebne stranke v Belgiji 
in Franciji, zato ne vesta, kje morata plačati davek od 
dohodka iz dejavnosti. 

Ker podjetje večinoma posluje v Luksemburgu in dru-
gje nima sedeža, morata plačati davek od dohodka iz 
dejavnosti v Luksemburgu.

Toda DDV se plača v državi, kjer opravljata storitev, zato 
se bosta morala prijaviti za DDV in ga plačati v vseh 
državah, kjer delata. V vseh teh državah lahko zahte-
vata vračilo DDV, ki sta ga plačala ob nakupu materiala 
(denimo barve, opreme itd.).

18. Obdavčitev podjetij
Pri čezmejnem poslovanju je podjetje zaščiteno pred diskriminatorno obravnavo.

http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_sl.htm

Potrebujete pomoč?
Želite 
več informacij?
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19. Varstvo intelektualne lastnine
S pravicami intelektualne lastnine se varujejo komercialne dejavnosti in avtorska dela.

avtorske pravice

Avtorske pravice za originalno delo (literarno, umet-
niško ali glasbeno, televizijsko oddajo, programsko in 
podatkovno opremo, oglaševanje itd.) so samodejno 
zaščitene po vsej EU in uradna prijava ni potrebna.

trgovske Znamke in patenti

Če trgovsko znamko in pravice iz modela prijavite 
pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu, bodo te 
pravice zaščitene povsod v EU. 

S tem si prihranite trud, čas in denar, ki bi bili 
potrebni za prijavo v različnih državah EU.

Patent lahko prijavite na nacionalnem uradu za 
patente ali na evropskem patentnem uradu. Evropski 
patent morajo potrditi vse države, v katerih želite, da je 
zaščiten. Novi enotni evropski patentni sistem bo omo-
gočil pridobiti vseevropski patent, ne da bi ga bilo treba 
potrditi v vsaki posamezni državi EU. Novi sistem bo 
začel veljati, ko bodo vse sodelujoče države ratificirale 
sporazum o novem sistemu reševanja patentnih sporov.

Če ste proizvajalec kmetijskih ali prehranskih izdel-
kov, jih lahko zaščitite v skladu s posebnimi shemami 
kakovosti (zaščitena označba porekla ali zaščitena geo-
grafska označba). Kakovost izdelka oziroma njegove 
glavne značilnosti morajo izhajati iz geografske označbe.

kršitve intelektualnih
pravic na spletu

Morda se boste znašli v situaciji, ko bodo vaše 
pravice intelektualne lastnine kršene, zlasti na spletu.

Posredniki, denimo ponudniki internetnih storitev, 
niso odgovorni, če niso obveščeni o nezakoniti dejavnosti.

V primeru očitnih kršitev vam bodo predpisi EU 
pomagali pri uresničevanju in varovanju intelektualnih 
pravic.

lahko se Zgodi tudi vam

prijava trgovske znamke
Agnieszka iz Poljske je razvila novo programsko opremo, 
ki jo želi prodajati v EU. Nekatere pravice intelektualne 
lastnine so že zaščitene, saj je izvorna koda njeno 
(avtorsko) delo.

Hkrati želi razviti in zaščititi tudi svojo znamko. 
S prijavo na Uradu za usklajevanje na notranjem trgu bo 
njena znamka zaščitena po vsej EU.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_sl

Potrebujete pomoč?
Želite 

več informacij?
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enako obravnavanje
kot domači ponudniki

Javni organi morajo vašemu podjet ju in 
drugim ponud  nikom iz držav EU zagotoviti enak dostop 
do svojega trga in vse ponudbe obravnavati enako in 
pravično.

Vašo ponudbo bodo ocenili v standardnem 
postopku, ki ga povsod po EU uporabljajo organi za 
javna naročila. Ponudbo bodo ocenili na enak način kot 
ponudbe večjih podjetij.

Morda bodo od vas zahtevali različna potrdila 
in certifikate. Našli jih boste prek brezplačne spletne 
informativne storitve eCertis (http://ec.europa.eu/markt/
ecertis/login.do).

raZpisi javnih naročil

Informacije o javnih naročilih storitev ali blaga  
v znesku nad 130 000 evrov in gradnjah v vrednosti nad 
5 milijonov evrov boste našli na spletišču elektronskega 
dnevnika Tenders Electronic Daily (http://ted.europa.eu).

Na tem spletišču so vsa naročila, za katera se lahko 
prijavijo ponudniki iz EU.

Pripravite lahko tudi skupno ponudbo z drugimi pod-
jetji (npr. partnerstvo ali konzorcij) in tako sodelujete v 
naročilih večje vrednosti. Nekatera naročila vsebujejo 
tudi podizvajalske pogodbe (sklope), ki so morda bolj 
zanimive za manjša podjetja.

Več informacij o javnih naročilih EU boste našli na 
spletišču SIMAP (http://simap.europa.eu).

lahko se Zgodi tudi vam  

javna naročila v evropi
Miguel ima v kraju Vigo v Španiji podjetje, ki proizvaja 
betonske podlage za španske elektrarne. Rad bi oddal 
ponudbo za gradnjo nove sončne elektrarne v nemškem 
Baden-Württembergu.

Za pridobitev naročila potrebuje dodatne strokovnjake 
in zmogljivosti, zato se je s španskim in portugalskim 
podjetjem povezal v konzorcij. Organom v Baden-
Württembergu se je zdela ponudba konzorcija zanimiva, 
zato so mu dodelili naročilo.

20. Javna naročila
Praviloma lahko podjetje, ki ima sedež v EU, prosto sodeluje v razpisih javnih naročil  
v drugih evropskih državah.

http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_sl.htm

Potrebujete pomoč?
Želite 
več informacij?
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Varstvo pravic in pravna sredstva
Kaj se zgodi, če pri uresničevanju svojih pravic v EU naletite na težave? Spodaj navajamo 
nekatere službe, ki vam lahko pomagajo pri reševanju težav.

strokovni nasveti

Če želite preveriti, kakšne so vaše pravice v določenem 
primeru, se obrnite na Tvoja Evropa – Nasveti. Pravni 
strokovnjak vam bo osebno odgovoril v enem tednu in 
predlagal dodatne možnosti pomoči.

http://europa.eu/youreurope/advice

posredovanje pri nacionalnih organih

Če ste naleteli na težave pri javnih organih v drugi 
državi, ki ne priznavajo vaših pravic v EU, se obrnite na 
Solvit. Osebje nacionalnih uprav bo pomagalo poiskati reši-
tev v 10 tednih.

http://solvit.eu

nasveti in pravna sredstva
Za potrošnike

Če imate težave z izdelkom ali storitvijo, ki ste jo kupili 
v drugi državi EU (tudi na spletu), se obrnite na evropski 
potrošniški center, kjer vam bodo svetovali in pomagali rešiti 
spor s prodajalcem. Če sporazumna rešitev ni mogoča, vam 
bo center pomagal z alternativnimi načini reševanja spora, 
vključno s spletnimi postopki zunajsodne poravnave.

http://ec.europa.eu/consumers/ecc

pritožba pri evropski komisiji

Če menite, da država članica krši pravo EU, se lahko 
pritožite pri Evropski komisiji, ki bo obravnavala vašo 
pritožbo in od zadevne države morebiti zahtevala, da 
spremeni svojo zakonodajo.

 http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/
complaints_sl.htm

peticija evropskemu parlamentu

Evropskemu parlamentu lahko pošljete peticijo v 
zvezi z vprašanjem, povezanim z EU, ki vas neposredno 
zadeva. Evropski parlament ni pristojen za reševanje 
težave, vendar jo lahko izpostavi in od pristojnih orga-
nov zahteva, da jo ustrezno rešijo.

 https://www.secure.europarl.europa.eu/
aboutparliament/sl/petition.html
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