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PODJETNIŠTVO

Vabilo na  promocijsko konferenco projekta

STRATEGIJA RAZVOJA ZADRUGE

Središče Rotunda, Koper vabi vse sodelujoče pri projektu ter 
ostale zainteresirane, da se nam pridružite na dogodku, kjer 
želimo ljubitelje zeliščarstva seznaniti z namero o ustanovitvi 
zadruge.

Predstavitev bo v torek, 8. novembra 2016, ob 17.00 uri, v 
prostorih Središča Rotunda, Destradijev trg 11, Koper.

Že v letu 2015 so ljubitelji zeliščarstva, združeni v Združenju 
ljubiteljev zeliščarstva Obale in Krasa (ZOK) ugotovili, da 
potrebujejo skupen pravni subjekt, s katerim bi lahko ponudili 
svoje izdelke in storitve na lokalnem in širšem trgu. V dobrem 
letu smo, v sodelovanju z Društvom Zdrav podjetnik in finančni 
podpori Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pripravili 
strategijo razvoja zadruge in poslovno vizijo (načrt) delovanja 
bodočega gospodarskega subjekta.
r

Vabimo člane ZOK in vse, ki bi vam predstavljala dejavnost 
zeliščarstva tudi zanimiv tržni izziv, na predstavitev našega 
projekta.

Program:
1. Zeliščarstvo v Obalno-kraški regiji
2. Strategija razvoja zadruge v okviru nacionalnega 
programa razvoja zeliščarstva
3. Primer poslovnega načrta izbranih izdelkov – izziv za  
ustanovitev zadruge
4. Začrtane aktivnosti na področju zeliščarstva na 
območju Obalno-kraške regije v naslednjih letih

Vljudno vabljeni!

Dr. Bojan Mevlja, direktor

SPREMEMBE PRI IZDAJI UVOZNIH IN 
IZVOZNIH DOVOLJENJ

Dne 30. 7. 2016 je bila sprejeta 
, o določitvi pravil za uporabo sistema 

uvoznih in izvoznih dovoljenj za kmetijske proizvode. Nova 
pravila, določena z omenjeno uredbo, stopijo v veljavo dne 6. 
11. 2016. 

Pomembne novosti:
·DOVOLJENJA (AGRIM/AGREX) niso več 

potrebna za:

UVOZ:

- žita
- oljčnega olja in namiznih oljk
- govejega in telečjega meso
- mleka in mlečnih izdelkov

IZVOZ:

- žita

Izvedbena uredba Komisije 
(EU) št. 2016/1239

Obveznost pridobitve dovoljenj ostaja za kmetijske izdelke po 
KN oznakah (izjema so kvote, pri katerih so dovoljenja še vedno 
potrebna).

· VPIS EORI ŠTEVILKE na zahtevke za dovoljenja 
in izdana dovoljenja

Spremenjena sta obrazca za vlaganje zahtevkov "AGRIM" in 
"AGREX". Vlagatelji morajo ob oddaji prve vloge po 6. 11. 
2016 zahtevku priložiti tudi izpolnjen obrazec "Pooblaščene 
osebe za vlaganje zahtevkov". 

Vir: www.arsktrp.gov.si
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PODJETNIŠTVO

 

V programu lahko sodelujejo tudi lastniki slovenskih malih in srednje velikih podjetij 
ali pa osebe, in sicer kot podjetniki gostitelji! V tem primeru lahko gostite mladega 
podjetnika iz drugih držav EU in to brez dodatnih stroškov!  

INFO: 

Za več informacij in glede postopkov prijave se obrnite na: 
Tina Primožič, vodja projektov 
Regionalni razvojni center Koper (kontaktna točka) 
Ulica 15. Maja 19 

tel: +386 5 66 37 586  
e-pošta: tina.primozic@rrc-kp.si  
spletna stran: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

IZMENJAVA ZA MLADE PODJETNIKE - Priložnost za izmenjavo 

podjetniških izkušenj mladih podjetnikov in že uveljavljenih podjetnikov v 
državah članicah EU. 
 
Program ponuja izkušenim podjetnikom oz. podjetnikom gostiteljem, da delijo 

svoja znanja ter izkoristijo veščine in ideje, ki jih s seboj prinašajo mladi oz. novi 
podjetniki.  
 

Podjetniške izmenjave v tujini se lahko udeležiš, če: 
 
ü imaš podjetje, ki je mlajše od 3 let ali če imaš namen odpreti svoje podjetje. 

Starostne omejitve ni! 

ü imaš stalno prebivališče v eni od držav EU. 
ü imaš poslovni načrt 
ü imaš čas od 1 do 6 mesecev  

 

Kako poteka prijava?  
 
ü pripraviš življenjepis in poslovni načrt 
ü se prijaviš na www.erasmus-entrepreneurs.eu. 

ü izbereš kontaktno točko (Regionalni razvojni center Koper) 
ü Stopiš v stik s podjetnikom gostiteljem iz tujine in se dogovoriš za izmenjavo 

(termin, cilji in dejavnosti) 

ü po odobritvi sodelovanja podpišeš sporazum o financiranju, saj na izmenjavi 
prejmeš finančno podporo EU 
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DOBRE PRAKSE

November vabi na barviti Kras

Jesen je čas, ko se narava odene v pisane barve. Na Krasu se 
takrat rdeči in rjavi odtenki prelivajo v rumene in zelene. 
Barvita kraška pokrajina vabi na svoje poti, v gozdove, vasi 
in na kraške domačije ljubitelje narave, umetnosti, 
arhitekture in dobre kapljice ter vse, ki se želijo naužiti 
jesenskih vonjav. 

Kras je prepreden z različnimi tematskimi potmi, na katerih 
lahko obiskovalec spoznava značilnosti pokrajine in se seznani s 
preteklim načinom življenja. Ena izmed takšnih poti je Pliskina 
krožna učna pot, katere izhodišče je v vasi Pliskovica. Na 6-
kilometrski pohod, med katerim boste spoznali naravne 
posebnosti Krasa in ostanke preteklosti, se lahko odpravite 
sami, ali v spremstvu vodnika. Na voden ogled vas lahko pelje 
tudi osebje Mladinskega hotela iz Pliskovice. 

Njegova vodja, Kraševka Tanja Godnič, je velika ljubiteljica 
Krasa in si zelo prizadeva za njegovo ohranjanje. S svojim 
življenjskim sopotnikom Borutom Benedejčičem sta ustanovila 
zavod za trajnostni razvoj Krasa in ga poimenovala Pepa s Krasa 
ter tako začela razvijati zgodbo o stari gospe Kraševki Pepi. Po 
njej poimenujeta svoje stvaritve. V vasici Škrbina v komenski 
občini sta preuredila staro domačijo in v njej uredila tri Pepine 
apartmaje s po štirimi ležišči. Pred poslopjem sta uredila še 
dvorišče in zunanjo površino. Pri tem sta upoštevala posebnosti 
kraške arhitekture in kraške domačije. 

Foto: Tanja Godnič in Borut Benedejčič (vir: www.slomedia.it)

Zakonca se tudi sicer ukvarjata z urejanjem okolja. Svojim 
naročnikom ponujata v sodelovanju s sodelavci edinstvene 
rešitve urejanja vrtov. Tako sta leta 2009 na svetovni vrtni 
razstavi, drugem najpomembnejšem holtikulturnem dogodku 
na svetu, Chelsea Flower Show v Londonu, prejela zlato 
medaljo za Pepin kraški vrt. Predstavila sta ureditev tipičnega 
kraškega vrta, ki je prepričala ocenjevalce v kategoriji malih 
vrtov, tako da so jima podelili prvo nagrado. Razstava poteka 
vsaka tri leta. 

Leta 2012 sta na njej nastopila v kategoriji »Artisan Gardens« s 
kamnitim pastirskim zavetiščem, poimenovanim Pepina 
zgodba, ki ga je oblikoval Benedejčič. S stvaritvijo je osvojil 
drugo mesto. Kraševca sta se udeležila tudi lanske razstave, na 
kateri sta ponovno dosegla drugo mesto, tokrat v kategoriji 
»Fresh Garden«, vrtov, v katerih se zrcalijo nove zamisli. 

Benedejčič je svojo zamisel poimenoval Vodna postaja, z njo pa 
je želel opozoriti na pomen pitne vode, ki si jo obiskovalec 
lahko natoči v zeleni urbani oazi. Pepin kraški vrt iz londonske 
razstave si je moč ogledati na dvorišču Bunčetove domačije v 
Dutovljah, kjer domujeta Krajevna skupnost Dutovlje in 
turistično informacijski center. 

Viri: 
 

 

 

www.pepaskrasa.si
www.dutovlje.net
www.primorske.si
www.visitkras.info
www.hostelkras.com

Foto: Prvourvščeni Pepin kraški vrt (v ospredju Borut Benedejčič) 
(vir: )www.slovenskenovice.si

Foto: Pepina zgodba – kamnito pastirsko zavetišče
 (vir: )www.primorskenovice.si

Foto Tanja Godnič: Vodna postaja Pepe s Krasa 
(vir: )www.primorskenovice.si
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NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI ZA MESEC 
NOVEMBER

5.11.2016 ob 18.00 Predavanje: OSTEOPOROZA PO 
METODAH FUNKCIONANE MEDICINE, predava Simone 
Godina.

19.11.2016 ob 15h Delavnica: GREMO V PROCES 
MANIFESTACIJE, vodi gospod Peter Černe.

26.11.2016 ob 15h Delavnica: IZDELAVA NOVOLETNIH 
SVEČ in predpraznično druženje na Eko točki.

Vabljeni, da se nam pridružite.

                            
                                                          www.zdrav-podjetnik.si

NAPOVEDNIK

JAVNO POVABILO ZA JAVNA DELA

Za leto 2017 načrtujemo objavo enega javnega povabila za izbor 
programov javnih del, predvidoma v prvih dneh novembra 2016. Javna 
dela bodo prihodnje leto prednostno usmerjena na področja socialnega 
varstva in v vključevanje dolgotrajno brezposelnih z nižjo izobrazbo. 
Poglejte si Katalog programov za leto 2017. Javna dela so program 
aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju 
socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, 
izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

V javna dela se bodo v prihodnjem letu lahko vključevali dolgotrajno 
brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci 
brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti 
neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili 
vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Na javno 
povabilo za izbor programov javnih del se lahko prijavijo neprofitni 
delodajalci. Javno povabilo jim omogoča sofinanciranje stroškov 
zaposlitve brezposelnih v izbranih programih. Slednji se lahko izvajajo 
na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, 
okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Javno 
povabilo za leto 2017 je pripravljeno na podlagi stanja na trgu dela, 
izobrazbene strukture dolgotrajno brezposelnih in spremljanja 
izvajanja javnih del.

Javna dela bodo prihodnje leto prednostno usmerjana v izvajanje:

·programov na področju socialnega varstva, predvsem zaradi 
ranljivih skupin uporabnikov storitev javnih del (starejši, 
invalidi), in

·programov, v katere se bodo vključevali dolgotrajno 
brezposelni z nižjo ravnjo izobrazbe (od I. do IV. ravni). 

Za javna dela v prihodnjem letu je načrtovanih 27 milijonov EUR, ki 
jih zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti iz slovenskega proračuna. Sredstva bodo razdeljena med 
tremi sklopi programov javnih del:

·1. sklop – socialnovarstveni programi,
·2. sklop – progami za vključitev brezposelnih s I. do IV. 

ravnjo izobrazbe in 
·3. sklop – drugi programi. 

Takšen način razporeditve sredstev se je izkazal kot uspešen že v letu 
2016, saj je bilo med vključenimi kar 10 % več oseb z nižjo ravnjo 
izobrazbe. Prav tako pa ugotavljamo, da je bilo v programe vključenih 
dobrih 10 % več oseb, ki so bile pred vključitvijo prijavljene med 
brezposelnimi več kot dve leti. Med njimi jih je bilo kar 476, ki so bili 
prijavljeni več kot pet let. Med letošnjimi novostmi velja omeniti, da 
bomo omogočili zaposlitev udeležencev tudi za krajši delovni čas 
(najmanj 25 ur na teden).  Z namenom, da bi se izvajalci in naročniki 
pravočasno dogovorili o pripravi in načinu izvedbe programov javnih 
del za leto 2017 na lokalni ravni, o zagotavljanju javnega interesa za 
izvajanje programov in o morebitnem sofinanciranju, objavljamo: 

Po naših območnih službah bomo izvedli sestanke s potencialnimi 
izvajalci in naročniki programov javnih del, kjer bodo predstavljeni 
Katalog programov javnih del ter izhodišča in pogoji za izvajanje 
javnih del za leto 2017. Termine sestankov bomo v prihodnjih dneh 
objavili na spletni strani.

Vir: 

·Katalog programov javnih del za leto 2017,
·obrazec Program javnega dela za leto 2017 in 
·obrazec Izjava naročnika programa javnega dela za leto 

2017.

www.ess.gov.si

TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA 
ORGANIZIRA TUDI 
TEČAJE ZA TURISTIČNE VODNIKE

Na Turistično gostinski zbornici organiziramo tudi tečaje za turistične 
vodnike, ki vam bodo olajšali priprave na izpit in hkrati prispevali 
k izboljšanju veščin turističnega vodenja. 

Tečaj vsebuje štirideseturno usposabljanje. Izvedbo tečaja smo zaupali 
8 različnim predavateljem, strokovnjakom na svojem področju in 
večinoma dolgoletnim turističnim vodnikom. Cena tečaja je 270,50 Ä + 
DDV = 330 Ä. V ceno je poleg teoretičnih predavanj vključena tudi 
praktična simulacija vodenja v avtobusu na enodnevnem izletu po 
Sloveniji. 

Vsebina tečaja obsega devet različnih tematskih sklopov, kot so: 
zgodovina, umetnostna zgodovina z arheologijo, turistična geografija s 
kartografijo, etnologija, psihološki vidiki skupinskih vodenj, 
zakonodajni okvir organiziranja in izvedbe turističnih potovanj, 
izdelava seminarske naloge, tehnike vodenja in simulacija praktičnega 
vodenja v avtobusu kot vaja za izpit in poznejše vodenje v praksi. 
Zainteresirani udeleženci – bodoči kandidati na izpitu, se lahko 
prijavijo za tečaj usposabljanja tudi samo za posamezne tematske 
sklope. En teoretični tematski sklop stane 65,58 Ä + DDV = 80 Ä, 
medtem ko udeležba na simulaciji praktičnega vodenja v avtobusu 
stane 147,54 Ä + DDV = 180 Ä. 

Pomembno! Naš namen ni, da bi vam na tečaju posredovali vseh 
podrobnih odgovorov na izpitna vprašanja. Le-te  boste morali še 
naprej sami poiskati v literaturi. Namen tečaja je, da bodoče turistične 
vodnike usmerja k uporabi teoretičnih znanj pri praktičnem vodenju. 
Podrobnejši opis vsebine tečaja po tematskih sklopih je razviden iz 
priložene razpredelnice. 

Za pravočasno prijavo in udeležbo na tečaju, ki se bo začel v 
ponedeljek, dne 14. novembra 2016 pošljite izpolnjeno prijavnico in 
dokazilo o plačilu. Zadnji datum za prijavo oz. pošiljanje prijavnic je 
7. november 2016! Tečaj bo potekal od 14. do 18. novembra 2016 na 
GZS v Ljubljani plus dodaten dan za izvedbo simulacije vodenja na 
enodnevnem izletu nekaj dni pozneje. Urnik predavanj bodo 
prijavljeni udeleženci prejeli po zaključku razpisa. (Predavanja niso 
zgolj v popoldanskih urah, običajno se začnejo  že ob 9. uri zjutraj in 
končajo ob 17. uri.)

 Dodatne info: snezana.skerbinc@gzs.si

http://www.zdrav-podjetnik.si
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JAVNE OBJAVE LOKALNIH SKUPNOSTI

OBČINA PIRAN

Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije Vinjole–Nožed I. faza 
in ureditev tlačnih razmer vodovoda na tem področju 
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije 
posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na 
Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega 
javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna 
pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.  Zahteve za dodatna pojasnila 
je treba posredovati najkasneje do sobote, 30. 10. 2016, do 10. ure. 
Rok za prejem ponudb je sreda, 9. 11. 2016, do 10. ure. Ponudbe 
morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča 
(Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran) prispeti do navedenega 
roka, sicer bodo štele za prepozno prejete. Javno odpiranje ponudb bo v 
sredo, 9. 11. 2016, ob 10.15 na lokaciji Občina Piran, Tartinijev trg 2, 
6330 Piran.

Vir: www.piran.si

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA

Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Šempeter-Vrtojba 
2016/17
Rok za prijavo: 07.11.2016, 00:00

Občina Šempeter-Vrtojba, na podlagi Odloka o štipendiranju (Uradni 
list RS, št. 72/12) in Sklepa o razpisu štipendij Občine Šempeter-
Vrtojba v šolskem/študijskem letu 2016/2017 št. 60302-1/2016-2, 
razpisuje 5 štipendij za nadarjene dijake in študente Občine 
Šempeter-Vrtojba, in sicer:

- 3 štipendije za dijake 
- 2 štipendiji za študente

Na razpis se lahko prijavijo dijaki srednješolskega izobraževanja, 
študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v
Sloveniji in študenti, ki študirajo v tujini.

Štipendijo lahko pridobi dijak ali študent, ki nima zahtevane povprečne 
ocene (dijak 4 in študent 8), če ima vsaj na enem področju dosežke v 
evropskem ali svetovnem merilu v zadnjih treh letih, glede na šolsko 
oziroma študijsko leto, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, in 
so ti boljši od dosežkov tistih dijakov in študentov, ki te pogoje 
izpolnjujejo. V tem primeru povprečna ocena dijaka ne sme biti nižja 
od ocene 3, študenta pa ne nižja od ocene 7 oziroma z njo primerljive 
o c e n e ,  č e  š t u d e n t  š t u d i r a  v  t u j i n i .

Prijavi na obrazcu, objavljenem na spletni strani www.sempeter-
vrtojba.si/razpisi/razpis-za-dodelitev-stipendij je potrebno
priložiti:
- dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma 
študijsko leto,
- dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika 
izobraževanja,
- življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja.
V primeru, da kandidat uveljavlja tudi svoje dosežke mora priložiti 
dokazila o dosežkih na posameznem področju v zadnjih treh šolskih 
oziroma študijskih letih glede na šolsko oziroma študijsko leto, za 
katero upravičenec uveljavlja pravico do štipendije.

Rok za oddajo prijav, z vsemi potrebnimi dokazili je 7. november 2016. 
Prosilci naj svoje vloge oddajo osebno ali priporočeno po pošti na 
naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter 
pri Gorici, obvezno s pripisom »Prijava na razpis za dodelitev štipendij 
Občine Šempeter-Vrtojba« in »Ne odpiraj«.

OBČINA IZOLA

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na 
področju športa v javnem interesu v občini Izola za
leto 2017

- JAVNI RAZPIS razpis za sofinanciranje programov 
na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini 
Izola za leto 2017

Rok za prijavo:  21.11.2016

Vir: 

·uradne-objave-18_2016.pdf (419.54 KB)

www.izola.si

MESTNA OBČINA KOPER

Javno naročilo za izgradnjo velikega nogometnega igrišča v 
Športno rekreacijskem centru Bonifika 

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list 
RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v 
skladu s 44. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse 
zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo 
ponudbe za Izgradnjo velikega nogometnega igrišča v Športno 
rekreacijskem centru Bonifika.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v dokumentaciji.  
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora 
glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse 
določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna 
zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili 
tega povabila in navodil.  Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo 
do 24.11.2016 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne 
občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Več: www.koper.si

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA

Javni razpisi

Razpis se zaključi: 14. 11. 2016 23:59

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih 
pomoči iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 43/08 in 94/09), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 
50/07, 61/08 in 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) ter Statuta Občine Miren-
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - UPB) Občina Miren-
Kostanjevica objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev enkratnih 
študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2016 

Javni pozivi

Razpis se zaključi: 23. 11. 2016 0:00

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Namero o oddaji stvarnega 
premoženja v zakup, in sicer za zemljišča s parc. št. 1687/24 k.o. Sela 
na Krasu, parc. št. 499/61, 499/63 obe v k.o. Vojščica. 

Vir:  

Javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz 
občinskega proračuna za leto 2016

·javni razpis
·prijavni obrazec

Namera o oddaji stavnega premoženja v zakup

www.miren-kostanjevica.si

http://izola.si/wp-content/uploads/2016/10/URADNE-OBJAVE-18_2016.pdf
http://izola.si/wp-content/uploads/2016/10/URADNE-OBJAVE-18_2016.pdf
http://www.izola.si


PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE 7

DAVKI/PRISPEVKI

LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE

Lestvica za odmero dohodnine in splošna olajšava - informacija o 
novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je 
bil objavljen 

, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 
2017. 

V nadaljevanju podajamo informacije o novostih, ki jih prinaša novela 
ZDoh-2R v zvezi z lestvico za odmero dohodnine in splošno olajšavo.

Povišanje dohodkovnega praga za upravičenost do višje dodatne 
splošne olajšave za 300 eurov 

Z davčnim letom 2017 se spreminja dohodkovni prag za upravičenost 
do višje dodatne splošne olajšave, tako da se povečuje za 300 eurov, s 
sedanjih 10.866,37 eura skupnih aktivnih dohodkov zavezanca na 
11.166,37 eura skupnih aktivnih dohodkov zavezanca. Višina dodatne 
splošne olajšave in višina dohodkovnega praga za upravičenost do 
nižje dodatne splošne olajšave se ne spreminjata. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini 
(novela ZDoh-2R)

Če znaša skupni dohodek v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 

Nad  Do  

 11.166,37 6.519,82 

11.166,37 12.570,89 4.418,64 

12.570,89  3.302,70 

 

Zneski splošne olajšave v skladu s spremenjenim 111. členom 
ZDoh-2:

Sprememba lestvice za odmero dohodnine 

Lestvica za odmero dohodnine se spreminja tako, da se med sedanja 2. 
in 3. razred uvaja nov davčni razred, pri meji neto davčne osnove v 
višini 48.000 eurov in s stopnjo 34 %. Hkrati se stopnja dohodnine v 
četrtem davčnem razredu zniža z 41 % na 39 %. 

Lestvica za odmero dohodnine, ki v skladu s spremenjenim 122. 
členom ZDoh-2 velja za davčna leta od 1. januarja 2017 dalje:

Če znaša neto letna 

davčna osnova v eurih 

 

Znaša dohodnina v eurih 

Nad Do   

 8.021,34  16 % 

8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34 

20.400,00 48.000,00 4.625,65  + 34 % nad 20.400,00 

48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 39 % nad 48.000,00 

70.907,20  22.943,46 + 50 % nad 70.907,20 

 

Vir: www.fu.gov.si

SPREMEMBE PRI OBROČNEM PLAČEVANJU

Z dnem 6. 11. 2016, ko stopi v veljavo novela Zakona o prekrških 
(ZP-1J), se bo pristojnost za odločanje o vlogah za obročno plačilo 
glob in drugih prekrškovnih terjatev, iz prekrškovnih organov prenesla 
na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS). Po trenutno veljavni 
ureditvi je moral storilec vlogo za obročno plačilo globe vložiti pri 
organu, ki je izrekel globo, in sicer do zapadlosti roka za plačilo 
globe. Po novi ureditvi pa bo mogoče prošnjo za obročno plačilo globe 
vložiti šele po odstopu zadeve v izterjavo, pri pristojnem finančnem 
uradu. 

S spremembo se odpravlja tudi omejitev glede obročnega plačila, ki se 
nanaša na višino globe. Tako bo storilec lahko zaprosil za obročno 
plačilo ne glede na višino izrečene globe oz. drugih naloženih 
prekrškovnih terjatev, davčni organ pa bo lahko dovolil obročno 
plačilo v največ 12 mesečnih obrokih, pri tem pa bo smel znašati 
najmanjši obrok za fizično osebo in odgovorno osebo 20 evrov, za 
pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki 
samostojno opravljajo dejavnost pa 200 evrov. V kolikor obroki ne 
bodo poravnani, se bo globa izterjala po določbah zakona, ki ureja 
davčni postopek.

Če upravna izvršba ne bo uspešna, bo v določenih primerih možen 
poseben sodni postopek za nadomestitev neplačane in neizterljive 
globe z nadomestnim zaporom. Nadomestni zapor bo možen takrat, 
ko bo posamična globa oziroma seštevek dveh ali več glob, ki ne bodo 
nižje od 300 evrov, presegel 1.000 evrov. 

V primerih, ko bo storilcu izrečenih deset ali več glob pod 300 evri, ki v 
skupnem seštevku znašajo najmanj 1.000 evrov, zneska pa ne bo 
mogoče izterjati v upravni izvršbi, bo sodišče prav tako za vsakih 100 
evrov glob določilo dan zapora, vendar v tem primeru ne več kot 30 
dni. Določbe, ki urejajo roke za plačilo globe, obročno plačilo in način 
izterjave se uporabljajo tudi za stroške postopka o prekršku in odvzem 
premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska, medtem ko se 
določbe, ki urejajo nadomestni zapor, uporabljajo le za neplačano in 
neizterjano globo.

Vir: www.fu.gov.si

Prošnjo, ki bo vložena pri organu, ki 
je izrekel globo, bo prekrškovni 
organ poslal v pristojno reševanje 
FURS, in sicer skupaj s predlogom 
za izterjavo.

D AV Č N O  P R E S T R U K T U R I R A N J E  Z A 
SAMOSTOJNE PODJETNIKE 

1. Sprememba Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2R, velja za 
obdavčitev za dohodke, ustvarjene v letu 2017)

 lahko ugotavlja davek od dohodka iz dejavnosti 
po dejanskih odhodkih ali po normiranih stroških. Pri slednjem se 
dohodek ne všteva v letno davčno osnovo (cedularna obdavčitev) in ni 
obdavčen progresivno, uporablja se 20% stopnja davka od davčne 
osnove (135.a člen). Pri obdavčitvi po dejanskih odhodkih pa se 
dohodek všteva v letno davčno osnovo (sintetična obdavčitev) in se 
uporablja progresivna lestvica s štirimi dohodninskimi razredi in 
davčnimi stopnjami (od novega leta s petimi, 122. člen). Čeprav je bilo 
v javnosti govora pri davčnem prestrukturiranju dohodninske lestvice 
le o obdavčitvi plač, pa se ista lestvica uporablja tudi za obdavčitev 
dohodka iz dejavnosti, ugotovljenega ob upoštevanju dejanskih 
odhodkov.

Samostojni podjetnik

Stopnje dohodnine za davčno leto 2017 in naprej so:

Če znaša neto letna 
osnova v evrih 

Znaša dohodnina v evrih 

Nad do 

  8.021,34     16%     

8.021,34 20.400,00 1.283,41  27% nad 8.021,34 

20.400,00 48.000,00 4.625,65  34% nad 20.400,00 

48.000,00 70.907,20 14.009,65  39% nad 48.000,00 

70.907,20   22.943,46  50% nad 70.907,20 
 
Zavezanec ne more uveljavljati znižanja davčne osnove za znesek 
izplačil v denarju in naravi političnim strankam, saj je prepovedano 
takšno financiranje političnih strank.

2. Sprememba Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J, 
sprememba za obračun prispevkov za socialno varnost 
samozaposlenega (tudi če opravlja dejavnost kot postranski 
poklic) za mesec januar 2017) 
Nov 353.a člen uvaja predizpolnjen obračun 

 za samostojne podjetnike. 

Vir: 

prispevkov za socialno 
varnost

www.dashofer.si
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ZAKONODAJA

NOVA ZAKONODAJA S PODROČJA RAZVOJA 
PODEŽELJA

V Uradnem listu RS so bili 7.10.2016 objavljeni kar trije zakoni, ki 
prinašajo nekatere pomembne spremembe na področju 
ugotavljanja dohodka in obdavčevanja kmetijske in gozdarske 
dejavnosti.

Prvi med njimi je Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka 
(ZUKD-2). Katastrski dohodek na ravni Republike Slovenije se 
izračuna na hektar površine posamezne vrste dejanske rabe zemljišča 
(kmetijsko zemljišče, vinograd, hmeljišče, intenzivni sadovnjak, 
oljčnik in gozd) tako, da se katastrski dohodek, ki je ugotovljen kot 
razlika med tržnim prihodkom in stroški, deli s skupnim številom 
hektarjev posamezne vrste rabe zemljišč, evidentiranim v zemljiškem 
katastru na dan 15. marca leta, v katerem se katastrski dohodek 
ugotavlja. Proizvodnja vina in oljčnega olja ostajata osnovna kmetijska 
dejavnost, za katero se dohodek lahko ugotavlja pavšalno na podlagi 
KD. Zaradi izračunov na podlagi petletnih povprečij je zagotovljena 
stabilnost. KD za pridelavo vina je določen kot dodatni KD v višini 
dvakratnika KD vinograda. Bistvena ugodnost novega zakona je, da 
bo od leta 2017 dana možnost pavšalnega ugotavljanja dohodka 
tudi od t.i. posebnih kultur, kot so zelenjadnice in zelišča v intenzivni 
pridelavi (tudi trajne zelenjadnice kot npr. šparglji), jagode na njivah, 
semena in sadike poljščin in reja polžev na njivi. Izvzeta je le pridelava 
v rastlinjakih, pridelava sadik trajnih rastlin in pridelava okrasnih 
rastlin. KD posebnih kultur bo določen kot dodatni KD v višini 1,3- 
kratnika KD intenzivnega sadovnjaka z boniteto med 51 in 60. 
Dohodka od pridelave teh posebnih kultur doslej ni bilo mogoče 
ugotavljati na podlagi KD, pač pa je bilo potrebno te dejavnosti 
registrirati kot druge kmetijske dejavnosti in dohodek ugotavljati na 
podlagi vodenja knjig. Ta rešitev v ZUKD-2 predstavlja pomembno 
administrativno poenostavitev.

Vlada je sprejela Uredbo o določitvi lestvic katastrskega dohodka, 
pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov 
za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017 – 2019. 
Lestvice KD kmetijskih zemljišč so izdelane na podlagi bonitete, KD 
gozdnih zemljišč pa je določen kot seštevek KD glede na rastiščni 
koeficient (50 %) in KD glede na boniteto zemljišča (50 %). Na 
območjih posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi 
je KD še dodatno zmanjšan. Kadar je na parceli evidentirano območje 
posebnih režimov, se sorazmerno z deležem parcele, ki ga zajema 
območje posebnih režimov, z upoštevanjem odstotkov zmanjšanja, 
izračuna vrednost zmanjšanja katastrskega dohodka, ki se odšteje od 
vrednosti katastrskega dohodka izračunanega z uporabo lestvic. Če se 
na parceli prekrivata območji dveh posebnih režimov, se za delež tega 
območja parcele pri izračunu zmanjšanja katastrskega dohodka 
upošteva višji odstotek zmanjšanja.

Višina KD v predlogu uredbe predstavlja 100 % znesek KD na 
hektar posamezne vrste dejanske rabe zemljišč, ki se bo kmetijam 
pripisal v letu 2020. V prehodnem obdobju pa se bo v davčno osnovo 
vštevalo v letu 2017 le 40 %, v letu 2018 le 55 % in v letu 2019 le 75 % 
izračunanega KD. Skladno z določbami zakona bo treba za leto 2020 
ponovno izračunati katastrski dohodek. V prehodnem obdobju Zakon 
o dohodnini zagotavlja tudi postopnost dviga davčne osnove na ravni 
celotnega kmečkega gospodinjstva. Zakon določa maksimalno 
dvakratno povečanje davčne osnove od KD. GURS je na spletni strani 
objavil informativni izračun KD za kmetijska in gozdna zemljišča. 
Dostop je omogočen na portalu Prostor z uporabo aplikacije Osebni 
v p o g l e d  v  p o d a t k e  o  l a s t n i h  n e p r e m i č n i n a h  
( ). Za dostop v osebni 
vpogled je potrebno digitalno spletno potrdilo (SIGEN-CA, SIGOV-
CA, POSTAR-CA, AC-NLB  ali HALCOM). Pripisane vrednosti KD 
lahko lastniki zemljišč za svoje parcele pridobijo tudi osebno na vseh 
Upravnih enotah in Območnih geodetskih upravah in geodetskih 
pisarnah preko Seznama parcel v lasti lastnika. Drugi pomembni 
sprejeti zakon je Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
dohodnini (ZDoh-2R). Ta predvideva obravnavo dohodka od 
izdelkov prve stopnje predelave lastnih kmetijskih pridelkov in 
gozdnih proizvodov v malih obsegih, do višine 3.500 evrov letnega 
prometa, kot del KD. Za dohodek od tovrstne predelave ne bo potrebna 
priprava davčnega obračuna in pri gotovinskem poslovanju ne bo 
obvezna uporaba davčnih blagajn. Med izdelke, ki sodijo v male 
obsege predelave, sodijo nerazkosane in razkosane klavne živali, 
moka in drugi mlevski izdelki, vsi brez dodatkov, maslo, kisla in sladka 
smetana, kislo mleko, pinjenec, sirotka, jogurt, kefir, skuta in siri, vsi 
brez dodatkov, kisano, sušeno, vloženo in drugače konzervirano sadje 
in zelenjava, sadni in vinski mošt, sadno vino, sadni in zelenjavni sok 
in sirup, sadni in vinski kis, jedilna olja razen oljčnega ter smola in 
oglje. Med njimi pa ni žganja, kar pomeni, da bo za prodajo žganih 
pijač potrebna registracija dopolnilne ali druge dejavnosti in vodenje 
knjigovodstva za davčne namene.

Sprememba, ki jo prinaša ZDoh-2R, je tudi ta, da odslej pogoj za 
ugotavljanje davčne osnove na podlagi vodenja knjig, ne bo več 
vključenost v sistem DDV. Novost pa je tudi evidentiranje dejanske 
rabe zemljišč. Če zemljišče dejansko uporablja oseba, ki je član 
kmečkega gospodinjstva, v katerem noben član nima pravice do 
uporabe tega zemljišča na podlagi pravnega naslova v zemljiški knjigi 
in zemljiškem katastru, se za namene tega zakona ta pravica pripiše 
dejanskemu uporabniku zemljišča, na podlagi prijave dejanskega 
uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč pri davčnem organu ali na 
podlagi ugotovitve davčnega organa o dejanskem uporabniku. ZDoh-
2R ureja tudi evidentiranje kmetijskih zemljišč izven Slovenije. Tretji 
davčni zakon, to je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
davčnem postopku (ZDavP-2J), ureja postopke priglasitev in 
evidentiranja na novo uveljavljenih sprememb ZUKD-2 in ZDoh-2R.

http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

Vir: www.program-podezelja.si

NAGROBNE SVEČE

Na osnovi Uredbe o ravnanju  z odpadnimi  nagrobnimi svečami 
(Ur.l.RS št. 78/08) morajo proizvajalec, pridobitelj in uvoznik  za 
nagrobne sveče, ki jih dajejo v promet, na svoje stroške zagotoviti 
zbiranje odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe in 
upravljavcev pokopališč ter za zbrane odpadne nagrobne sveče na 
svoje stroške zagotoviti predelavo. Določbe uredbe se nanašajo na 
odpadne nagrobne sveče, ki jih obiskovalci pokopališč prepuščajo 
v zabojnikih na pokopališčih ali jih izvajalec javne kumunalne službe 
izloča s sortiranjem iz mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij 
ali odpadkov s pokopališč. Uredba velja tudi za tiste nagrobne sveče, ki 
se razvrščajo med odpadno električno in elektronsko opremo.

Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik, ki zagotavljajo  ravnanje v zvezi z 
odpadnimi nagrobnimi svečami morajo biti vpisani v evidenco 
proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč,ki jo vodi 
ministrstvo. 

Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik, morajo izdelati  načrt 
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami  ki vsebuje  podatke o: 

· predvidenem načinu in obsegu prevzemanja odpadnih 
nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe in upravljavcev 
pokopališč, 

· imenu in sedežu oseb, ki bodo kot zbiralci prevzemati 
odpadne nagrobne sveče 

· vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme za predhodno 
skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne 
službe v zbirnih centrih komunalnih odpadkov, 

· vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme, s katero 
razpolagajo zbiralci, za prevzemanje odpadnih nagrobnih 
sveč ter za njihovo oddajo in predhodno skladiščenje v 
zbirnih centrih in njihovo oddajo v predelavo, 

Nadaljevanje na strani 9.

http://www.program-podezelja.si


PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE 9

ZAKONODAJA

D.O.O. BREZ OSNOVNEGA KAPITALA?

Veliko vas se na nas obrača z vprašanjem, če lahko odprete  brez 
osnovnega kapitala oziroma bolj pravilno in strokovno – brez 
ustanovitvenega kapitala. D. o. o. brez osnovnega kapitala v 
minimalnem znesku 7.500 evrov sicer lahko odprete, vendar vložkom 
v vaše novonastalo podjetje kljub temu ne boste ušli. Če vanj ne vložite 
denarja, morate v isti vrednosti, tj. 7.500 evrov, vanj vložiti osnovna 
opredmetena sredstva (stroji, nepremičnine …).

Pogoji za odprtje  na VEM točki DATA:

1. Bodoči družbeniki in zastopniki podjetja morajo biti pri 
postopku registracije osebno prisotni.

2. Za postopek potrebujejo veljavni osebni dokument.
3. Ustanovitveni kapital d. o. o. mora biti vplačan v denarju in v 

najmanjšem znesku 7.500 evrov.

Za vložek sredstev bo treba k notarju
Vendar pozor; ko se bodoči podjetnik odloči, da bo ob ustanovitvi 
podjetja vanj vložil osnovna opredmetena sredstva, registracije 
podjetja ne more opraviti na točki VEM, vendar pri notarju. Tako 
bodoči podjetnik v tem primeru ne uide niti stroškom registracije 
podjetja. Prav tako bo v primeru, če želita zakonca ustanoviti podjetje 
in želita biti v njem oba biti družbenika, treba k notarju. 

Kdo lahko odpre d. o. o.?
Od januarja letos pa velja nova zakonodaja, ki zaostruje pogoje za 
odprtje podjetja. Preberite, kdo se za ustanovitev gospodarske družbe 
ne more več odločiti v 

Kaj so osnovna opredmetena sredstva?
Med osnovna opredmetena sredstva se štejejo stroji, nepremičnine, 
kamioni in podobno. Vrednost osnovnih opredmetenih sredstev mora 
prav tako znašati minimalno 7.500 evrov.  Preden gre posameznik k 
notarju, si mora poiskati sodnega cenilca za ustrezno področje 
( ), ki oceni vrednost osnovnih sredstev. Več pa v 

Vir: 

d. o. o.

d. o. o.

Ustanovitev d. o. o. in ustanovitev s. p.: novo 
leto, nova pravila.

Imenik sodnih cenilcev
Ustanovitev d. o. o.: ne rabite denarja, lahko vložite osnovna 
opredmetena sredstva.

www.data.si

ZASTOPANJE PODJETJA

Kdo lahko zastopa podjetje in v kakšni meri je lahko pooblastilo 
omejeno?

Zastopanje je nujno v vsaki pravni osebi, saj lahko družba le tako 
izjavlja svojo voljo, ki je sicer po svoji naravi ne more izjavljati tako kot 
fizične osebe. Tokrat se bomo osredotočili na zunanje zastopanje 
družbe, ki obsega pravna dejanja, pravice in obveznosti. 

Med zunanjimi zastopniki družbe ločimo:
·zakonite oziroma statuarne zastopnike, ki so z zakonom 

ali statutom družbe določene za zastopanje družbe in
·pooblaščence oziroma zastopnike po pooblastilu.

Prvi, ki jih poznamo tudi pod izrazom prokuristi, imajo posebno 
obliko splošnega pooblastila, ki jim daje upravičenje za sklepanje vseh 
pravnih poslov, ki jih lahko sklepa družba v sklopu svoje pravne 
sposobnosti. Edina vrsta poslov, ki jih te osebe ne morejo sklepati je 
odtujevanje ali obremenjevanje nepremičnin družbe.

Drugi pooblaščenci so osebe, katere na podlagi posebnega pooblastila 
sklepajo le določene pravne posle za družbo, na račun družbe. 
Poznamo različne pooblaščence: poslovne, posebne in trgovske, ki 
imajo pooblastilo, ki se nanaša le na prodajo določenega blaga. Slednji 
nimajo pravice sklepati pogodb, temveč le zbirati naročila. 

Pooblastilo poslovodnega organa družbe

Poslovodja (direktor) je bistven organ za delovanje družbe, ki na lastno 
odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa. Spada med zakonite 
zastopnike družbe. Na podlagi zakonitega pooblastila lahko sprejema 
vse odločitve v sklopu delovanja družbe, tj. interne odločitve, ter 
odločitve o sklepanju poslov s tretjimi osebami. 

Družba lahko v družbeni pogodbi opredeli pravice, obveznosti in 
odgovornost poslovodje. Predpogoj za veljavnost teh določil je, da je 
družbena pogodba dana v sodni register. Lahko se odloči, ali bo 
poslovodja ena ali več oseb, ter ali bodo odločitve sprejemali 
posamično ali skupno. V družbeni pogodbi pa ni mogoče omejiti 
zakonitega pooblastila v smislu, da bi se navedla najvišja vrednost 
posla, do katere ima poslovodja pravico sklepati pogodbe s tretjimi 
osebami (VSL IV Cpg 1579/2015, VSK I Cpg 138/2001). 

Posamezni zakonski zastopnik družbe ima pravico do neomejenga 
zastopanja družbe, ki je lahko omejena le z določbo, da mora odločitve 
sprejemati skupno z drugimi zakonitimi zastopniki. Ni dopustno 
omejevati pooblastila v smislu navedbe konkretne vrednosti posla. 
Četudi družbena pogodba vsebuje takšno omejitev, pa ta nima učinka 
proti tretjim osebam. Načelo neomejljivosti pooblastil zakonitih 
zastopnikov je namreč temeljno načelo zastopanja gospodarskih 
subjektov in velja za vse statusnopravne oblike družb po ZGD-1, 
inkorporirano pa je v določbi 32. člena ZGD-1 in je v tem pogledu 
kogentna določba.

V primeru, da poslovodja huje krši svoje dolžnosti in pravice, ki jih ima 
na podlagi pooblastila, ga lahko skupščina razreši. Razen, če je 
odpravnina dogovorjena v družbeni pogodbi, poslovodja v primeru 
utemeljenega odpoklica ni upravičen do odpravnine. 

Vir: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1 ) /Zavod Mladi 
podjetnik

Nadaljevanje s strani 8.

· predvideni letni količini prevzetih odpadnih nagrobnih sveč, 
izraženi v kilogramih, in ocenjeni iz podatkov o letni količini 
nagrobnih sveč, ki jih dajo v promet osebe, za katere je načrt 
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami izdelan, in 

· predvidenih izvajalcih predelave odpadnih nagrobnih sveč.
 

Podatki iz evidence so razen podatka o letni količini, dani na trg, 
dostopni javnosti na spletnih straneh ministrstva. Več proizvajalcev 
lahko pripravi tudi skupni načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi 
svečami. Proizvajalci morajo najkasneje do 31. marca tekočega leta 
posredovati ministrstvu poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi 
svečami za preteklo koledarsko leto.

Vir: www.gzs.si

Kdaj pa boste ob ustanovitvi podjetja še 
potrebovali ? 
D. o. o. brez osnovnega kapitala lahko 
odprete, vendar morate za ta namen v isti 
vrednosti vanj vložiti osnovna opredmetena 
sredstva.

notarja
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KORISTNE INFORMACIJE

KDO POTREBUJE EU-POTRDILO?

Poslovni subjekt (fizicna ali pravna oseba), ki želi opravljati obrtno 
dejavnost tudi izven Republike Slovenije.  

POGOJI PRED IZDAJO EU-POTRDILA:
- vpis v Obrtni register,
- regulirana obrtna dejavnost ali dejavnost, ki se opravljajo na 
obrtni način. 

Obrtno podjetniška zbornica je pristojna za izdajo EU-potrdil za 
regulirane obrtne dejavnosti, ki so v Uredbi o obrtnih dejavnostih 
(Uradni list RS, št. 63/13) in za dejavnosti, ki se v skladu z 5.členom 
Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 - uradno prečiščeno 
besedilo in dopolnitve) opravljajo na obrtni način. Listo dejavnosti, ki 
se običajno opravljajo na obrtni način objavi OZS v soglasju z 
ministrom, pristojnim za obrt.

 

Izjeme
- dejavnost ni regulirana: Če ponudnik izvaja dejavnost, ki ni 
regulirana, ne potrebuje potrdila EU, dokazuje zakonito ustanovitev ter 
izvajanje dejavnosti v državi sedeža z izpiskom iz Poslovnega registra 
Slovenije, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve 
(AJPES)
- poslovni subjekt je srednje velika ali velika družba: V skladu 
s tretjo alinejo 2. odstavka 5. člena Obrtnega zakona srednje velika ali 
velika družba ne potrebuje obrtnega dovoljenja in tudi ne potrebuje EU 
potrdila, temveč lahko dokazuje zakonito ustanovitev ter izvajanje 
dejavnosti v državi sedeža z izpiskom iz AJPES-a.

KDO IZDA EU-POTRDILO?
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije za člane in nečlane. CENA: 
9,08 EUR
Pomembno: OZS nudi tudi prevod EU-potrdila, ki se lahko predloži v 
Avstriji in Nemčiji. Cena prevoda za člana OZS je 12,20 EUR/stran, za 
nečlana OZS pa 24,40 EUR/stran.

VLOGA ZA IZDAJO EU-POTRDILA: 
ozs > Za člane > Javna pooblastila > EU potrdila

DODATNE INFORMACIJE
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije:
- Jana Verač, jana.verac@ozs.si, tel: 01/58 30 552
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo:
- Polona Kramberger,  tel: 01/400 
3115. 

polona.kramberger@gov.si,

Vir: www.mgtr.si

KAJ VSEBUJE EU-POTRDILO?
- potrditev, da je poslovni 
subjekt zakonito ustanovljen v 
Republiki Sloveniji z namenom 
opravljanja obrtne dejavnosti in
- potrditev, da mu v trenutku 
izdaje potrdila ni začasno ali trajno 
prepovedano izvajanje te dejavnosti.

VSTOPNA TOČKA VEM

Vse na enem mestu za potencialne in obstoječe podjetnike ter 
podjetja 

S pomočjo e-VEM sistema vam na Posoškem razvojnem centru 
nudimo brezplačne storitve vstopne točke VEM za potencialne in 
obstoječe podjetnike ter podjetja.

Dodatne informacije:

- Nežika Kavčič: 
  telefon: 05/38-41-519, e-pošta: 
- Peter Domevšček:
  Peter Domevšček: 05/38-41-508, e-pošta: 

nezika.kavcic@prc.si

peter.domevscek@prc.si

Vir: Posoški razvojni center

PREPREČEVANJE GRIPE

Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med 
prebivalci. Po ocenah zanjo vsako sezono zboli do 10 odstotkov 
prebivalcev, kar je do 200.000 naših prebivalcev. Za preprečevanje 
širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila:

·ostati doma, če zbolimo in bi lahko imeli gripo;
·temeljito in pogosto si umivamo roke, kihamo ali 

kašljamo v rokav ali si usta pokrijemo s papirnatim 
robčkom za enkratno uporabo.

·najučinkovitejša zaščita pred gripo pa je vsakoletno 
cepljenje.

Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki 
je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo 
predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Cepiti se je treba vsako leto 
z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič 
cepijo proti gripi, sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi 
približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma 
upada in je po enem letu lahko že prenizka. Cepljenje proti gripi 
ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo 
spremljajo. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni 
večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki 
obolenja dihal in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih 
skupina prebivalstva pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s 
pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z 
višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje 
tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali 
njenih zapletov. V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka in 
je med najnižjimi v Evropski uniji. 

Kje se izvaja cepljene?
Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in 

. Cena cepljenja proti 
gripi znaša 12 EUR, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa 
cepljenje stane 7 EUR.

Vir:     

v ambulantah na 
območnih enotah NIJZ po celi Sloveniji

www.nijz.si

NOVOSTI NA IZVOZNEM OKNU

Vas zanimajo najnovejša gospodarska gibanja na izvoznih trgih?

Na izvoznem oknu so obnovljeni podatki o 53-ih državah, ki  
vključujejo tudi 106 sektorskih analiz. V rubriki  boste našli 
najnovejše statistične podatke o gospodarskih gibanjih  za obdobje  
2011 do 2018, obnovljene podatke o gibanje BDP-ja po državah, 
zunanji trgovini in  tujih neposrednih investicijah za 53 izvoznih trgov 
ter blagovni menjavi Slovenije v obdobju januar - junij 2016.
 
Na novo so  
informacijsko komunikacijska tehnologija, avtomobilska industrija, 
transport,  turizem, ekološka živila in elektronika ter predstavljeni po 
dve panogi v vsaki izmed 53-ih držav. Ne spreglejte tudi najnovejših 
podatkov v okviru , ki vam pomaga pri 
odločitvi za izbor najobetavnejših izvoznih trgov za vaše podjetje.

Vabljeni k ogledu!

Vir: 

Države

predstavljeni globalni trendi v šestih panogah:

modela za izbor novih trgov

www.izvoznookno.si

mailto:polona.kramberger@gov.si,
mailto:nezika.kavcic@prc.si
mailto:peter.domevscek@prc.si
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KORISTNE INFORMACIJE
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NARAVNA POMOČ PROTI GLAVOBOLU

Ob hudem napadu migrene je potrebno vzeti zdravila, ki jih je za ta 
namen predpisal zdravnik, saj bolečine običajno le redko hitro
popustijo. Obstaja kar pa nekaj nasvetov, kako lahko odpravimo ali 
vsaj zmanjšajo migreno na naraven način. Vsi so bolj ali manj povezani 
z zdravim življenjskim slogom, saj je priporočljivo, da jemo zdravo, 
uravnoteženo prehrano. Le-ta naj bo sestavljena iz veliko sadja in 
zelenjave, prav tako je bolje, da jemo več manjših obrokov na dan. Čas 
med dvema obrokoma naj ne bi bil več kot štiri do šest ur, zaradi 
znižanja nivoja glukoze v krvi. Še najbolj pomembno je, da ne 
izpustimo zajtrk, saj se lahko tudi zaradi te nezdrave navade pojavi 
kasneje v dnevu glavobol. Vsi, ki se soočajo z migrenami naj bi skrbeli 
za zadostno mero gibanja. Priporočljivo je še, da poskusimo z 
meditacijo, iz spalnice odstranimo elektromagnetne naprave, 
pijemo veliko vode, poskrbimo za kakovosten spanec, ne uporabljamo 
parfumov, osvežilcev zraka, mehčalcev za perilo, poskrbimo, da se 
izogibamo glasnim zvokom ... Nekaterim pomaga globoko dihanje, s 
katerimi povečajo količino kisika in možgani se bolje oskrbijo z
energijo. 

 Morda vam bo glavobol preprečila primerna frizura. Ja, prav ste 
prebrali. Nekateri menijo, da k težavam pripomore spenjanje las v 
čop. Če preveč zategnemo gumico, so mišice napete, to pa lahko izzove 
glavobol. Če ste nagnjeni k migrenam je torej bolje, če imate lase ves
čas spuščene.

Mentol
Poprova meta in eterična olja se uporabljajo za zdravilo in kulinarične 
namene. Poleg tega, da naj bi lajšali glavobol, se uporablja tudi za 
lajšanje krčev, zobobola, prebavnih težav in slabosti. Olje poprove 
mete in njegova aktivna sestavina, mentol, naj bi, sodeč po različnih 
študijah, učinkovito oskrbel za zmanjšanje migrenske bolečine in 
lajšanje slabosti. Mentol dandanes uporabljajo v mnogih izdelkih.

Ingver
Ingver so kot zdravilo uporabljali na Kitajskem že pred davnimi časi, v 
indijskih in arabskih zdravilih od antičnih časov. Z njim so si pomagali 
pri glavobolih, slabosti, bolečinam v trebuhu, znanstveniki pa so 
dokazali, da ingver v prahu deluje koz sestavina v zdravilu proti 
migreni, le s to razliko, da ima manj stranskih učinkov.

Kofein
Z zelenim čajem so že v preteklosti, skupaj z drugimi zelišči, 
odpravljali migrenske bolečine v tradicionalni kitajski medicini. Tudi 
kava je bila pogosto uporabljena kot sredstvo proti glavobolu, pri 
poškodbah kože in bolezni ledvic ..

Koriander
Ljudje so v različnih kulturah izkoriščali koriandrova semena, saj 
vsebujejo zdravilne lastnosti. Koriander je znan kot uspešen zdravilec 
bolezni, alergij, diabetesa in migrene.

Rožmarin
Rožmarin se že dolgo uporablja kot kulinarična začimba in zdravilna 
rastlina. Pomaga pri težavah z mišicami in sklepi, s spominom, 
koncentracijo, ožiljem, naj bi lajšal težave tudi pri migrenah. Še 
posebej priporočljivo je rožmarinovo olje, ki se pogosto uporablja pri 
aromaterapijah.

Vir: www.bogatstvozdravja.si

Mnogi so prepričani, da sta tudi 
akupresura in akupunktura 
odlični metodi za premagovanje
glavobolov.

ORODJE ZA ISKANJE ELEKTRONSKIH 
NASLOVOV

Storitve, kot je LinkedIn, so odlična priložnost za povezovanje s 
potencialnimi partnerji, strankami in delodajalci. Če raje komunicirate 
prek elektronske pošte, pa ste verjetno že naleteli na težave pri iskanju 
elektronskih naslovov. Sedaj je na voljo preprosta rešitev.

Če ste kdaj zapravili veliko časa za iskanje elektronskega naslova neke 
osebe na LinkedInu, spletni strani podjetja, njenem profilu na Twitterju 
in drugje na spletu, je nova storitev  kot nalašč za vas. Tudi 
programerja Gabriel Cian in Nicolas Bahout sta se soočila s tem 
problemom, zato sta se odločila, da bosta sebi in vsem drugim olajšala 
iskanje elektronskih naslovov.
 črke svojega imena in celotnega priimka, ki jima sledi ime podjetja, je 
pravzaprav preprosto najti elektronski naslov kateregakoli 
zaposlenega. Ta strategija seveda ne deluje stoodstotno. Če podjetje 
ali posamezniki nočejo razkriti svojih elektronskih naslovov ali če na 
internetu ne delijo veliko informacij o sebi, storitev GetEmail.io 
verjetno ne bo našla naslova, ki ga iščete. Če pa je neka oseba objavila 
svoj elektronski naslov ali druge kontaktne informacije nekje na 
internetu, boste s pomočjo storitve te podatke našli hitreje, kot če bi jih 
sami iskali prek priljubljenih iskalnikov. Namen orodja je preprost: 
pomaga vam najti elektronske naslove ljudi na svetovnem spletu. Za 
iskanje informacij in vzorcev uporablja kombinacijo algoritmov za 
analizo masovnih podatkov in umetne inteligence. Veliko podjetij na 
primer uporablja enako formulo za dodeljevanje elektronskih naslovov 
svojim zaposlenim. 

GetEmail.io

Če imajo tako vsi zaposleni v podjetju elektronski naslov sestavljen iz 
prve črke svojega imena in celotnega priimka, ki jima sledi ime 
podjetja, je pravzaprav preprosto najti elektronski naslov kateregakoli 
zaposlenega.

Po besedah soustanovitelja podjetja Ciana ljudje za iskanje 
posameznega elektronskega naslova porabimo v povprečju pet minut. 
Če moramo na dan poiskati 20 elektronskih naslovov, lahko tako s 
pomočjo storitve GetEmail.io prihranimo celo do 30 ur na mesec. 
Ustanovitelja podjetja pravita, da je orodje, ki trenutno opravlja iskanja 
v Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji, 
uspešno v približno 70 odstotkih iskanj.

Orodje lahko uporabljate na več načinov. Najpopularnejši je vtičnik za 
brskalnik Chrome, ki vam omogoča, da na kateremkoli LinkedIn 
profilu, ki ga obiščete, s pritiskom na zeleni gumb »get email« najdete 
elektronski naslov tiste osebe. Prav tako lahko ročno vnesete ime in 
priimek osebe ter ime podjetja v iskalnik na spletni strani GetEmail.io, 
storitev pa ponuja tudi možnost uvoza Excelovega dokumenta, če 
želite najti kontaktne informacije več oseb naenkrat. Orodje 
GetEmail.io je tako lahko uporabno za podjetnike, tržnike in vse ostale, 
ki porabite veliko časa za iskanje elektronskih naslovov na svetovnem 
spletu. Orodje je na voljo brezplačno za iskanje do 50 elektronskih 
naslovov mesečno, za naprednejše uporabnike pa so pripravili različne 
plačljive pakete.

Vir: /Zavod Mladi podjetnikSmall Business Trends

mailto:dbartol.kp@gmail.com
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NAMENJENA POTENCIALNIM PODJETNIKOM  
IN PODJETJEM V VSEH FAZAH RAZVOJA.  

 
Vstopne točka VEM izvaja naslednje storitve:  

x informiranje vseh ciljnih skupin, 
x osnovno svetovanje, 
x izvajanju postopkov registracij.  

 

Izvajanje osnovnih svetovalnih storitev  obsega svetovanja, povezana z zagonom, 
poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom.  
Postopki registracije za nove/potencialne podjetnike:  registracija samostojnega podjetnika 
(s.p.), registracija družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), prijava v registre in evidence 
DURS, ZZZS, OZS, ZRSZ. 
Postopki registracije že ustanovljenih podjetij:  identificirate se lahko za namene DDV,  
uredite obvezna socialna zavarovana za  vaše zaposlene (postopki ZZZS) al i vložite vlogo za 
pridobitev obrtnega dovoljenja, uredite lahko tudi spremembe podatkov podjetja ali podate 
vlogo za izbris s.p.. 

 
VSE STORITVE, KI JIH NUDIJO TOČKE VEM, SO BREZPL!ČNE;  
 
Naročite se na srečanje pri: 
Vlasta Starc, tel. 05 66 37 582, vlasta.starc@rrc-kp.si 
Irena Cergol, tel. 05 66 37 583, irena.cergol@rrc -kp.si 
 
 

Najdete nas na: 
Ulica 15. maja 19, 6000 Koper (pri mesnici AVE oz. OMV) 
 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

 


