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Podravje • KakSna poslovna darila ob koncu leta so v obCinah pripravili za svoje partnerje 

Najveckrat rokovnik, kemicni 
svincnik, koledar, buteljka in med 
Manjsa ali vega poslovna darila ob koncu leta so ze ustagena dolgoletna praksa predvsem v gospodarstvu, pa tudi v javni upravi. Primemo 
izbrana darila postajajo vedno bog del predstavga,ya in trze,ya lastne kulture. Zato lahko dobro izbrano poslovno darilo opravga tudi vlogo in
formativnega in promocijskega sredstva za podjetje ali obCino. Tokrat smo pod drobnogled vzeli poslovna darila obCin v Spodnjem Podravju in 
povpraSali, kaj bo v teh darilih, komu bodo namenjena in kakSna je okvima vrednost teh daril. 

Iz zbranih odgovorov je jasno 
predvsem to, da se vodstva obein 
zela dobro zavedajo davcne zako
nodaje, ki omejuje zgomje vred· 
ncsti daril. Ce namrec vrednost 

darila ne , presega vrednosti 42 
evrov (oziroma ce skupna vred· 
ncst vseh daril, ki jih je ena oseba 
preiela v enem davcnem letu ne 
presega 84 evrov), potem takih 

Tri obCine brez poslovnih 
daril 

v nekaterih obCinah so se odloCili, da poslovnih daril ob koncu 
leta ne bode podaljali. TakSna je praksa v obeini Sveti Tomai, /ger 
poslovnih partnerjev ne obdarujejo, pray tako je rndi v OrmoZu. 
Brez poslovnih daril ob novem lern bo rndi Obeina Domava. 
Zupan Riljko Janiekovie je povedaJ, da bo otroke obiskol bozieek, 
in dodal: "Odrasli pa si bode darila postavili pod boRmo smreCico 
doma (upam) in si priearali pravo druiinsko vzduSje ob najveCjem 
druiinskem prazniku." 

danl ni treba obdavciti. Ce pa 
vrednost preseze omenjene vred
ncsti, pa je ad razlike, ki preseze 
maksimalno vrednost, treba obra
cunati 25 % akontacijo dohodnine. 

Pray vse obeine so tako prip
ravile poslovna darila v vrednosti 
od 5 do naivec dobnh 20 evrov, 
kak~ne posebne inovativnosti v 
vsebini leto~niih poslovnih danl 
pa niso pokazale. 

Sredisce ob Dravi -
mapa,kalkulator in 
deznik 

Direktonca obcine Sredi~ce 

ob Dravi Jelka Zidanc Trsteniak 
je poiasnila, da bode Clane ob
cinskega sveta obdanli z mapo 
in kalkulato~em, vrednost enega 
paketa ie 15,60 evra (z DDV). Na-

Ptuj • NajveCja obcinska zemliiSca v prodaji 

Bomo na Ptuju sploh se lahko vrtickali? 
Oktobra lanije Mestna obCina Ptuj na spletni strani nepremienine.ptuj.si V prodajo dala kar nekaj velikih zemljiSc. Gre za dye veliki zemljiSCi na Osojnikovi cesti, na ZagrebSki, na Poti V toplice, V 

najem pa ponujajo tudi zemljiSce ob Dravi. YeCino jih sicer nameravajo prodati, ce jih tudi bodo, pa bo to pomenilo precej manj kapacitet za kmetijstvo. Tudi nasproti Semename (sedanji vrtovi) 
namrel imajo Ie izdelane name za izgradnjo. A ker vrtilkarji trenutno Z obCino nimajo sklenjenih nikakrmih pogodb za zakup, to pomen~ da se jim vrtove lahko "odvzame" praktieno Ie jutri. 

Kot ie razvidno s spletne stra
ni nepremicnine.ptuj.si, ki jo je 
ptuiska obcina vzpostavila zaradi 
prodaje svojih nepremicnin, se 

trenutno prodaia ~est mani~ih 

(med pnbliino 1.000 in 4.000 m ') 
in pet zelo velikih parcel. Naivecia 
(gre za tri parcele, ki se prodaiajo 

skupaj) se ponuia na Poti v topli
ce, tik ob reki Dravi, ki meri kar 
25.543 m'. Cena za to lokaciisko 
zelo zanirnivo parcelo sicer ni zna' 
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v proiIaji je ludi zanimiva parcela na l'oti v toplice, gre za trenulno najvege ponujeno ohansko umljiSCe. 

na, predvidoma pa se bo gibala 
med 30 in 40 evrov/m'. 

Druga naivecja obcinska par· 
ceia, ki je v prodaji, je velika ne
kai vec kot dva hekta~a in ie na 
Zagreb~ki cesti. Infonmati~na 
vrednost te parcele ie dolocena in 
znasa 30 evrovJml; skupaj jo torej 
vrednotiio okrog 614.000 evrov. 

Kar dYe zelo veliki parceli sta 
naprodaj tudi na Osojnikovi cesti. 
Tista nasproti ielezni~kih delavnic 
men 13-542 m', druga (oz. skupai 

tn parcele) pa ie niiie proti mestu 
in ie ~e vecia ter men 1,8 hektar
ja. Tudi za ti dYe cena ni jasna, na 
spletni strani ie navedeno Ie, da je 
za ceno treba kontaktirati obcino. 

Med velikimi ponujenimi par
celami je tudi parcela Ob Dravi, 
makadarnsko parkirisce v blizini 
nekdanie trgovine Eurospin. To 
zemlji~ce sicer ni v prodaji, tern
vee se ponuja v najem. Za kaksno 
ceno, ni znano. Je pa namenska 
raba te parceie jasna: povr!ine, 
namenjene vecjim nakupovalnirn 

Kaj pa drugi paket stanovanj? 
Na vpraSanje, kdaj bo v prodaii drugi pakd obanskih starur 

vonj in zokaj ga ni bilo Idos, so iz MO Ptuj odgovorlJt .Odlocitev 
91ede morebilne nadaljnie prodaje staflO1Xlnj bo spreida po opro
vljenem pre91edu celotnega stanovanjsk£ga fonda Mestne obane 
Ptuj in v sIcladu z ugatovitvomi oprauljene analize, ki je trenutno 
!Ie v priprovi.' 

centrom, sejmiScem, zabaviscnim 
parkom, prireditvenim prostorom 
in podobno. Predvidena ie spre
memba obcinskega podrobnega 
prostorskega nacrta. 

Na vpra~anje, ali je za bi! katero 
izmed navedenih zemlji~c v vee 
kot letu dni, kolikor je minilo, od
kar so jih ponudili, izkazan interes, 
na ptujski obeini odgova~ajo: /IV 
casu objave navedenih nepremic
nin na portalu https:llnepremicni
ne.ptui.si/, ki ga ie Mestn;, obcina 
Ptuj vzpostavila zaradi boli~e pre
glednosti in dostopnosti aktualnih 
ponudb za prodaio, ie bil izkazan 
interes za nakup navedenih nepre
micnin.1I 

Na teh zemljiscih 
prakticno lahko 
"zraste" karkoli ... 

Za obmocie med Osoinikovo 
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Sprcjem ogIasov po e-mailu: nabiralnl~radio-tednik.sL Mar~ting: Bojana Cch (02) 749·34·14, Mojca Vtlt (02) 749-34-30, Matjana Gob« Dokl (02) 749-34-20, Daniel Rifner (02) 749-34-IS. Mepmarketing do.o.: (02) 749 3<1 27 . Internet: www.n.dio-tednik.si, W'oVW.!ednik.sl, www.radlo-ptuj.5i. 
Cena izvoda v torek in petck 1,20 EUR. Celoletna narOCnina: 120,45 EUR, za t\ljmo v torek 105,65 EUR, v pctck 114,45 !lUR. Nenaroeenih fotografij In rokopisov ne vraumo in nc honoriramo. Tisk: Salomon d. o. o. Davek na dodano vrednost je vrarunan vceno izvoda.ill se obratullava v skladu s 60. 
a t lenom (ZlPRS I3l4-A) Zakona 0 DOV (Uradni list 46/2013, z dne 29. 5. 2013). 
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bavili so tudi 30 de!nikov v skupni 
vrednosti 270 evrov (brez DDV), ki 
so namenjeni (Ianom odborov in 
komisij. Kot je se dodala, je prib
lizna vrednost posameznega pa
keta vsako leta manj kat 20 evrav. 
Koliko sredstev bode namenili za 
nakup poslovnih novoletnih da· 
ril, pa nam ni znala povedati, sai, 
kot je dejala, to~nega izraeuna se 
nimajo. 

Markovci - darila tudi 
vsem gospodinjstvom 

Precej radodami so v abcin; 
Markovci, kjer bode 5 poslovnimi 
novoletnimi darili obdarili vseh 
1350 gospodinjstev v obCini ter 30 

poslovnih parte~ev oz. sodelav· 
cev. )>vsako gospodinjstvo v abci· 
ni prejme stenski koledar (z obein-

in Potreevo se obCinski podrobni 
prostorski nacrt, ki je sicer se v za
cetni fazi, ie pripravlja, medtem 
ko na obmoeju med Osojnikovo 
cesto in Kvedrovo ulico za zdaj ni 
predvidenih sprememb_ 

Na obeh obmoejih je se vedno 
namenska raba centralne dejav
nosti, gre za obmocje historicne
ga ali novih jeder, kjer se lahko 
prepletajo trgovske, oskrbne, 
storitvene, upravne, sOcialne, 
zdravstvene, vzgojne, kultume, 
verske, bivanjske dejavnosti. Prak· 
tieno karkoli torej. 

Pray vse obeinske parcele med 
Osojnikovo in Potrcevotertiste, ki 
so tik ob Kvedrovi ulici, na katerih 
so obstojeci vrtovi, so naprodaj. 
Cena sicer ni javno dostopna, kot 
razlog za to na obeini pojasnjuje· 
jo: IICeniino porocilo se naroCi, ko 
je interes za nakup nepremicnin 
izkazan v taksni meri, da se prip
ravi gradivo za sejo sveta Mestne 
obeine Ptuj, in sicer kot predlog 
sklepa 0 prodaji posameznih ne· 
premicnin./I 

Dejanski pnhodek iz naslova 
prodaje predmetnih nepremienin 
bo tako razviden sele ob more
bitni prodaji, saj se navedene ne
premicnine prodaji namenjajo po 
metodi jayne draibe z namenom 
pndobitve najugodnejse ponuc!
be. liCe se izhaja iz vrednosti, kot 
so bile prodane primerljive nepre· 
micnine, se lahko predvideva, da 
bode nepremienine prodane po 
vrednosti priblizno 40 evrovJrn1 

(neto ),11 se 0 svojih nacrtih pravijo 
na ptujski obeini. 

Ozenana Kmetec 

skimi motiyi) in deinik. Poslovni 
partne~i/sodelavci bode prejeli 
pakete 5 koleda~emJ notesom, 
kulijem, obeskom, vzigalnikom, 
vinom in suhomesnim izdelkom,« 
je pojasnillupan obeine Markovci 
Milan Gabrovec, ki je se dadal, da 
vrednost enega paketa za posa
mezno gospodinjstvo znasa okoli 
sedem evrov, vrednost poslavne
ga dania pa je pnbliino 20 evrov. 
Za te pakete oz. dania bode na· 
menili vsega skupaj okoli 10.000 

evrov. 

Hajdina - slastni 
domaci izdelki . 

V obcini Hajdina za poslovna 
darila partne~em ob koncu leta 
zmeraj poskrbijo domaca drustva 
zena in deklet. Letos je na vrsti 

Foto: CG 

Drustvo !ensk Hajdose, ki bo v 
danlno vreeko zapakiralo slastne 
domace izdelke: peciva, repicno 
olje ipd. Skupno so na obeini naro
eili 120 paketov, v proracunu pa so 
za ta namen rezervirali 600 evrov, 
kar pomeni, da je vrednost enega 
paketa okrog 5 evrov. 

Ptuj - vsebina 
darilne vrecke ostaja 
skrivnost 

o tern, kaj vse bo v darilni 
vreW ptujske obeine, obeinska 
uprava se ne ieli razkriti. Kot 
pravijo, je pri darilu pomemben 
tudi. element preseneeenja. So. pa 
predstavili vrednost posamezne
ga paketa, za katerega so odsteli 
7,5 evra, skupna vrednost vseh 

Vrednost 
individualnm 
poslovnih daTil oban 
ob koncu leta 
Obcina 

Sredi$te ob 
Dravi 

Siovenska 
Bistrica 

do 20 

od 33 do 35 

Vir: OlXlne Spodnjega Podravja 

daril pa znasa 1.895 evrov. 

Siovenska Bistrica -
alufolija, olivno olje, 
lesniki ... 

Obeina Siovenska Bistnca za 
poslovne partnerje ne pnpravlja 
posebnih danl in tako bo tudi ob 
koncu tega leta, je povedal direk
tor obeinske uprave Branko Zni· 
dar. Manjsa darila prejmejo sarno 
zaposleni v obcinski upravi in ob
einski svetniki. Letos bode to alu· 
minijasta folija za gospodinjstvo, 
olivno olje in le~niki. Svetniki bode 
k temu paketu prejeli se rokovnik 
in vino Ritoznojcan. Za zaposle
ne na obcini, v medobcinskem 
in~pektoratu in skupnem organu 

ObCina Ze dobro kto skuSa prodati ludi to parcelo, na katen so ~ trenutno vrtovi. 

Kaj bo z vrtiCkarji 
Na ptujski obCini Ie dalj Casa skuSajo urediti "problematiko" vrtov, kijih uporabniki 

obCinskih zemljiSc Ie dalj casa obdeluj<:jo brezplaeno, brez najemnine. 0 prvem poskusu smo 
porocali Ie leta 2014. obCina, ki razpolago s 5,47 hektarja povrsin, namenjenih za vrtove, 
je ie leta 2000 prenehala zararunavati zakupnine. Pred tremi leti so na obCini trdil~ da so 
zaceli pregledovati ohranjeno dokumentadjo, ki se nanaSa na urejlIl!ie vrtov in popisova'!iem 
na terenu. Popisali naj bi vse obstojete lokadje, z izjemo lokadje pri starem mestnem 
pokopaliSru,1ger je Mestna obCina Ptuj zgolj solastnica nepremienin. Pogodbe z vrtiCkarj~ so 
takrat trdili, bode sklenjene leta 2015. A do danes tega se niso uredili. Vse obstojele lokadje 
vrtov sicer imajo zacasen znacaj, vse dokler Mestna obCina Ptuj predmetnih stavbnih zemljiSc 
ne bo potrebovala za gradnjo. V tem primeru po, kot so zatrdili tri leta nazqj, bodo uredili 
primernejse lokadje za move. 

Do ureditve problematike sicer uporabnikom mov na lokadji Potrceva-Kvedrova 
dopu.scqio obstojdo uporabo mov, a dodajajo; "Pogodbe z uporabniki mov bo Mestna 
obCina Ptuj sklenila po celostnem pregledu zadeve in sprejegu odloCitve 0 nadaljnji uporabi 
nepremienin, na katerih trenutno obstajajo movL Uporabniki nepremienine za move 
trenutno uporabljajo brezplalno, na osnovi sklenjenih pogodb pa se bo obrarunavala tudi 
najemnina. V primeru prodaje omenjenega zemljiSca bo Mestna obCina Ptuj uporabnikom 
ponudila nadomestna zemljiSca, primerna za obdelavo vrtov." . 

A seveda sele takrat, ko bode nasli kupca za omenjeno zemljiSce in se vsa druga, ki jih 
prodqiajo. Ce bi samo furi zelo velika obCinska zemljiSca (ostala tokrat zanemarimo) prodali 
po ceni 30 ewov/m', bi bil obCinski prorarun bogatejsi za vd kot 2,3 milijona ewov. Ce bi 
iztriili 40 ewov/m', pa kar za 3,1 milijona evrov. 
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Stiri obCine se ne vedo, kaj 
bodo podarjale 

V iitirih obcinah se do zacetka decem bra Se niso odloCiIi, kakSna 
darila bode izbrali za !ivoje poslovne partnerje. Med njimije 
obCina Podlehnik, pa obCina Videm, 19er so se za letos dogovorili, 
da bodo izbrali za poslovna darila izdelke lokalnih proizvajalcev, 
a se niso vedel~ kater .. in obcina Cirkalane, od koder so sporoCili, 
da daril za letos iie niso izbral~ obicajno pa manjsa priloinostna 
darila poklonijo sv<dim delovnim telesom. Enak odgovor kot 
Cirkulancani SO posredovali tudi iz obCine ZavrC. 

civilne zaseite bode pnpravili 53, 
za obeinske svetnike pa 31 danl. 
Za dania bo obeina iz proraeu .. 
na narnenila okrog 2.880 evrov. 
Vrednost posameznega darila za 
obcinskega usluzbenca je blizu 35, 
darila za obeinskega svetnika pa 
okrog 33 evrov. 

Kidricevo - bucno 
olje, predpasnik, 
prijemalka ... 

V obeini Kidncevo bode poslov· 
na dania kupili pn domaeih lokal
nih ponudnikih. Sestavili bode 
razliene pakete, v katerih bode 
bueno olje, kuhinjski predpasnik, 
prijemalka in blazinica z ovsom za 
pomintev. Pnpravili bode okrog 
250 daril, za vse skupaj pa name
nili okoli 4.000 evrov. Vrednost 
posameznega darila bo zna~ala 

cd osem do 26 evrov, odvisno od 
tega, iz katenh artiklov bo dania 
sestavljeno. 

Gorisnica - rokovnik, 
pisalo, moka, med in 
cebula 

V poslovnih danlih, ki jih prip· 
ravlja , obcina Gorisnica, bode ro
kovnik, pisalo, moka, med in ~e· 
bula. Pnpravili bode skupno 200 

daril, stro~ek vseh bo 3-800 evrov, 
vrednost posameznega dania pa 
19 evrov. 

Malsperk - rokovnik, 
kuli in paketek dobrot 

Poslovno darilo majsperlke ob· 
cine bode letos sestavljali rokov
nik, kemicni svincnik in manj~i pa
ket dobrot. Referentka majsper· 
ske obCine Natasa Letonja je po· 
jasnila: »Narocili smo 40 paketov 
za obcinski svet, obcinsko upravo, 
nadzorni odbor, predsednike kra
jevnih skupnosti in novina~eJ za 
predsednike drustev smo pnpra
viii rokovnike in kemicne svincni
ke.« Vrednost posameznega da
rila znasa okoli 20 oz. okoli osem 
evrov, skupaj bode za obdarova
nje namenili priblizno 1.000 evrov 
proracunskih sredstev. 

Zetale - buteljka in 
kozarec medu 

Direktonca ietalske obeinske 
uprave Milica Simonic Steiner je 
povedala, da bode letas pripravili 
20 paketov poslovnih danl: "V njih 
bosta buteljka in kozarec medu. 
Skupna vrednost dania je 12,50 

evra, skupaj torej 250 evrov.« 

Trnovska vas -
koledar in kuli 

V obeini Tmovska vas so letos 
za poslovna dania izbrali stenski 

koledar in kemieni svincnik. Sku· 
paj bode pnpravili 35 danlnih pa· 
ketov, za katere so iz proracuna 
namenili 148 evrov. Vrednost ene
ga dania je 3,67 evra. 

Destrnik - kava, 
cokolada in lesen 
spominek 

v obeini Destmik bode letos 
za poslovna dania ob decem· 
brskih praznikih iz proracuna 
namenili okrog 1.000 evrov. Na
tancnega seznama prejemnikov 
poslovnih daril se nimajo, vred
nost enega paketa (darila) pa je 
od 5 do 20 evrov. V njem bode 
kava, cokolada in lesen sporni
nek obeine. 

Jursinci - dezniki, 
namizne ure ... 

V prejsnjih letih so poslovne 
partnerje obdarili z dezniki, na
miznimi urami, namiznimi stojali 
za pisala. Cre za manj~e pozomos
ti, pray tako gledajo na sirso upo
rabnost Letos daril se niso izbrali, 
tudi seznama prejemnikov po
slovnih daril se nimajo. Ne bode 
pa podarili vee kot 40 poslovnih 
daril, ki je lahko vredno najvec do 
15 evrov, glede na prakso prete
kiih let. 

Sveti Andraz - lokalno 
vinoin med 

Za poslovna dania bode letos 
razlicna vina lokalnih ponudnikov 
(30 steklenic) in lokalni med (100 
steklenic). Za vino so iz proracuna 
namenili 90 evrov. Med so naba
viii v sklopu projekta Interreg 510-
venija - Hrvaska (1.000 kosov), 
ki ga uporabljajo za promocijske 
namene projekta in kot protoko
larno darilo. Cena za steklenico 
medu je :2 evra, kar znasa skupno 
za prednovoletno obdarovanje 
poslovnih partnerjev 200 evrov, 
Vrednost enega paketa je od dva 
do pet evrov, ker podarjajo raz
licne pakete: sarno vino in sarno 
med ali skupaj med in vino. 

Lenart - cajne 
skodelice, kape, 
koledar ... 

Iz proracuna obcine Lenart 
bode letos za poslovna darila ob 
novem letu namenili okrog 1.900 
evrov. Povprecna vrednost darila 
je dobnh sest evrov, vseh paketov 
bo vee kot 300. Kupili so skode· 
lice za caj po tri eyre za komad, 
tn eyre je stala tudi ena kapa s 
~iltom, toliko tudi vrecka 5 sivko, 
dva evra ie stal zavitek domaeega 
zeliscnega caja, sedem evrov pa 
koledar. 
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