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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

SMART INNO platforma podpira povezovanje 
inovativnih subjektov v čezmejnem prostoru

V osmih jadranskih državah poteka izvajanje EU projekta 
SMART INNO, ki želi spodbuditi povezovanje inovativnih 
subjektov v regiji, izboljšati podjetniško podporno okolje ter 
podjetjem olajšati dostopnosti do finančnih virov. S tem 
namenom se je v okviru projekta začela vzpostavljati SMART 
INNO spletna platforma, na kateri bodo predstavljeni 
deležniki s področja inovacij in zbrane koristne informacije za 
podjetnike, financerje ter podjetniške podporne institucije na 
območju jonsko-jadranske regije. Platforma bo nudila 
informacije o inovativnih finančnih virih za start-up ter mala in 
srednja podjetja, usposabljanjih za podjetnike in človeških 
virih. 

Več o projektu na spletnih straneh RRC: 

Projekt SMART INNO  - Inteligentna mreža in trajnostni 
inovacijski grozd za dvig konkurenčnosti malih in srednjih 
podjetji v Jadranu na področju raziskav, razvoja in inovacij 
(RRI) delno sofinancira Evropska unija v okviru Jadranskega 
čezmejnega programa IPA 2007-2013.

www.rrc-kp.si

Zainteresirane podjetnike, podjetniške podporne institucije ali 
financerje Obalno-kraške regije vabimo k predstavitvi na 
platformi. Več informacij: mag. Tina Jančar Matekovič, e- 
pošta: . tina.matekovic@rrc-kp.si

OBVESTILO UPRAVLJALCA LAS ISTRE 

LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Koper, 
Izola in Piran) še naprej izvaja tekoče projekte za razvoj 
podeželja iz minulih javnih razpisov, ki se sofinancirajo iz 
ukrepa LEADER, Programa za razvoj podeželja RS 2007-2013 
(PRP 2007-2013), medtem ko smo vsa razpoložljiva sredstva za 
dano območje oz. pravice do porabe že uspešno razdelili, preko 
objavljenih in zaključenih javnih razpisov.

Objava naslednjega javnega razpisa za projekte za razvoj 
podeželja bo možna takoj, ko bodo formalizirane pravne 
podlage za črpanje EU sredstev za programsko obdobje 2014-
2020 s strani LAS-ov, medtem ko bomo v letošnjem letu 
zainteresirano javnost še naprej aktivno vključevali v pripravo 
razvojnega dokumenta Strategija lokalnega razvoja LAS Istre 
2014-2020 ter svetovali o možnostih in pogojih za prijavo 
projektov na javni razpis LAS Istre. Informacija o objavi razpisa 
bo javno objavljena na spletni strani . www.rrc-kp.si

Za svetovanje in informacije v zvezi s projekti LAS Istre oz. 
možnostmi sofinanciranja projektov za razvoj podeželja preko 
LAS Istre lahko kontaktirate Dott. Mag. HeidI Olenik; 

, 05 663 75 80.heidi.olenik@rrc-kp.si

Regionalni razvojni center Koper
Upravljalec LAS Istre
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Energetsko svetovanje lahko pripomore k nižjim 
bivalnim stroškom

Projekt Podjetno v svet podjetništva namenjen mladim 
brezposelnim s podjetniško idejo, ki ga je izvajal Regionalni 
razvojni center Koper, je pomagal precej mladim pri vstopu 
v podjetniške vode. Eden izmed njih je Ankarančan Uroš 
Maršič, ki se ukvarja z gradbenim projektiranjem, 
nadzorom gradnje in energetskim načrtovanjem. 

Mladi podjetnik pravi, da je dejavnost začel s stabilno finančno 
osnovo, zato se je lahko bolj posvetil ustanavljanju podjetja, 
izobraževanju in marketingu. Strokovno znanje in kompetence 
je pridobival v programu Podjetno v svet podjetništva, kjer mu 
je proaktivna in pozitivna klima v skupini omogočila, da je 
pogumneje stopil na samostojno podjetniško pot. Pri tem 
izpostavlja enega pomembnih vidikov programa – nudenje 
okolja, ki dopušča razvoj novih idej in pomaga posameznikom, 
da so zazrti v prihodnost in da ovire razumejo kot izziv. Pri 
promociji si je prizadeval uporabiti čim več kanalov in tako 
povečati prepoznavnost. V pomoč mu je bila že vzpostavljena 
poslovna mreža iz pretekle službe, kjer je delal kot projektant. 

Njegove stranke so fizične osebe in podjetja. Povpraševanje po 
storitvah je trenutno zadostno. Ponuja izdelavo energetskih 
izkaznic, energetske preglede stavb, izdelavo načrtov gradbenih 
konstrukcij ter elaborata gradbene fizike v fazi projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, izvaja pa tudi gradbeni 
nadzor. 

Energetski pregled stavbe lastniku pove, kako naj privarčuje pri 
porabi energije. Kot pojasnjuje Maršič, gre za celotno 
energetsko analizo stavbe. Le to se podrobno pregleda, ugotovi 
njeno namembnost in vrsto rabe. Opravi se ogled zunanjega 
ovoja stavbe in vgrajenih sistemov (npr. kurilne naprave, 
hladilnih agregatov, sistema za pripravo tople sanitarne vode, 
prezračevanja in razsvetljave). Zbrati je treba še podatke o 
porabljenih energentih na stavbi. Sledi analiza, s katero se 
ugotovi možne prihranke energentov. Zatem se pripravi ukrepe 
za povečanje energetske učinkovitosti stavbe. Za vsak ukrep 
(npr. izvedba toplotnoizolacijske fasade stavbe) se oceni 
njegova vračilna doba. Končni izdelek energetskega pregleda je 
zaključno poročilo, ki lastniku stavbe omogoča planirati 
smotrne investicije z namenom znižanja stroškov energije, 
povečanja bivalnega ugodja in znižanja toplogrednih plinov,  
dodaja Maršič. 

Za konec je podal še nekaj splošnih napotkov o tem, kako 
pristopiti h gradnji energetsko učinkovite stavbe, pri čemer je 
poudaril, da ne veljajo v enaki meri za vse stavbe. Potrebna je 
dobra toplotna izolacija zunanjega ovoja stavbe (zunanjih sten, 
strehe, tal na terenu, stavbnega pohištva). S tem preprečimo 
toplotne izgube. Ko je dosežena dobra toplotna izolacija stavbe, 
pa je treba razmišljati o vgradnji energetsko učinkovitega 
sistema ogrevanja. Na Obali je smiselno vgraditi toplotno 
črpalko, ker tak sistem izkorišča toploto okolja in tako porabi 
manj energije v primerjavi s klasičnimi sistemi, ki koristijo 
kurilno olje ali pa zemeljski plin. Poleg toplotne črpalke je 
smiselno vgraditi danes moderno talno gretje. 

rednost takega sistema je v tem, da se ogrevno vodo segreva na 
nižji temperaturi v primerjavi s klasičnimi radiatorji. 
Nenazadnje je dobro poskrbeti za kontrolirano prezračevanje 
stavbe z vgradnjo rekuperacijske enote, ki koristi toploto 
zavrženega zraka. S tem se pomembno zmanjšajo prezračevalne 
izgube stavbe. Ta ukrep je razmeroma neznan, obeta pa 
pomembne prihranke pri strošku ogrevanja. Najbolj pomembno 
pri vseh delih pa je to, da so ti izbrani tako, da delujejo kot celota. 
Zato je treba vsako stavbo obravnavati individualno, še 
pripominja Maršič. 

e-naslov: uros.marsic@en-um.si

Energetska izkaznica stavbe, ki jo zahteva energetski zakon, je 
poenostavljen energetski pregled stavbe. Maršič pojasnjuje, da 
se tudi v tem primeru opravi ogled stavbe, zberejo se podatki o 
dimenzijah stavbnega ovoja in pregledajo vgrajeni sistemi za 
ogrevanje, hlajenje, pripravo tople sanitarne vode, razsvetljavo 
in prezračevanje. Razlika med energetsko izkaznico in 
energetskim pregledom je predvsem v tem, da energetska 
izkaznica podaja "energetsko zdravje" stavbe, energetski 
pregled pa je usmerjen predvsem k ukrepom, ki lahko povečajo 
energetsko učinkovitost stavbe, pravi Maršič. 

DOBRE PRAKSE
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DOBRE PRAKSE

IZVAJALCI RAČUNOVODSKIH STORITEV

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je danes širši javnosti 
predstavila Standard izvajalcev računovodskih storitev. Standard 
opredeljuje smernice za opravljanje računovodske dejavnosti oziroma 
določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec računovodskih 
storitev, da svoje delo opravlja strokovno in kakovostno. Namen 
standarda je v prvi vrsti zaščititi uporabnike računovodskih storitev, saj 
je bilo do sedaj to področje povsem neurejeno. 

Kontakt za medije: 
Zbornica računovodskih servisov 
tel.: 01 5898 316 
e-pošta: zrs@gzs.si 

SEKCIJA MALIH TRGOVCEV

V okviru GZS- Podjetniško trgovske zbornice se je ustanovila sekcija 
malih trgovcev za pospeševanje nabave in prodaje v malih 
trgovinah kot nova komplementarna oblika organiziranja malih 
trgovcev. Dvaintrideset ustanovnih članov sekcije pričakuje predvsem 
to, da jim ponujeni model pospeševanja nabave omogoči iskanje 
optimalnih nabav artiklov, povečanje poslovne pogajalske moči, 
doseganje znižanja stroškov in večanje regijske konkurenčnosti. 
Končni cilj povezovanja je pravočasna, količinsko zadostna in 
cenovno ugodna blagovna preskrba, ki bo ob večjem zadovoljstvu 
kupcev povečala njihov ugled, tržni delež in dobiček. Sekcija bo 
zagotavljala sinergijo znanja in pridobivanja poslovnih informacij 
iz domačega in mednarodnega omrežja. Večja lobistična moč in 
izboljšanje infrastrukture pod okriljem GZS-PTZ pri iskanju poslovnih 
priložnostih pa jim bo omogočilo pridobiti boljše pogoje za sklepanje 
pogodb z bankami, zavarovalnicami, razvojnimi skladi,idr.

Prisotni mali trgovci so se na ustanovnem zboru sekcije odločili, da 
najprej v čim večjem številu članic podpišejo pismo o nameri, ki jasno 
izraža voljo po partnerstvu in bolj povezanem medsebojnem 
sodelovanju. Za izvedbo konkretne skupne nabave pa bodo člani 
sekcije ustanovili podjetje, ki bo imelo prepoznavno znamko 
(logotip), kodeks etike in morale in ostale pogoje za doseganje 
zastavljenih ciljev. Člani sekcije, katerega novo izvoljeni predsednik 
je, g. Jože Cajnar, direktor KZ Metlika so optimistični in pričakujejo 
podporo strokovnjakov GZS-PTZ. Strokovna služba GZS- 
Podjetniško trgovska zbornica ( PTZ)

Podrobnejše informacije; ; 01 58 98 312

Vir: 

ptz@gzs.si

www.gzs.si

VODNIK PO FINANCIRANJU EU ZA ZAČETNIKE

Člane TZS obveščamo, da je preko spletne povezave
 v slovenskem jeziku na 

voljo Vodnik po financiranju EU za začetnike, pripravljen s strani 
Evropske komisije. Namen vodnika je med drugim tudi pomoč malim 
in srednjim podjetjem in drugim ter vsebuje osnovne informacije in 
napotila na spletne strani o možnostih financiranja s sredstvi EU v 
obdobju 2014–2020, predvsem pa pojasni, kje in kako zaprositi za 
sredstva ter druga splošna pravila (upravičenost itd.).

Smernice vsebujejo informacije za upravičence o tem, kako 
učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov (skladov ESI) in jih uporabljati ter kako izkoristiti 
dopolnjevanja z drugimi instrumenti zadevnih politik Unije. Izraz 
»upravičenci« se v kontekstu navedenih smernic uporablja za širšo 
javnost od malih in srednje velikih podjetij (MSP) do velikih podjetij 
ter od javnih organov do nevladnih organizacij in organizacij civilne 
družbe. Upravičenci so lahko tudi univerze, študenti, raziskovalci, 
kmetje ali ribiči. Smernice za upravičence pa niso izčrpen seznam 
razpoložljivih skladov EU. Smernice za vsak tematski cilj, opredeljen 
v uredbi o skladih ESI (Uredba (EU) št. 1303/2013), zagotavljajo 
pregled dopolnilnih instrumentov, ki so na voljo na ravni EU, ter 
podrobne vire informacij, primere dobrih praks za združevanje 
različnih tokov financiranja ter opis ustreznih organov in teles, ki so
vključeni v upravljanje posameznega instrumenta. 

Kot izhaja iz smernic, bodo povezave v tem dokumentu morebitnim 
upravičencem pomagale najti njihovo pot v labirintu materiala, ki je na 
voljo v spletu, oziroma jih bodo pripeljale do najbolj izvirnih in 
uporabnih spletnih strani in dokumentov. Na voljo je tudi spletni 
seznam, s pomočjo katerega bodo morebitni upravičenci opredelili
najprimernejše vire financiranja.

Vir: 

 
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl

www.tzslo.si

Evropska komisija pa je pripravila tudi 
Smernice za prejemnike sredstev iz 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter s tem povezanih 
instrumentov EU, ki so v slovenskem 
jeziku dostopne na povezavi: 

. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/source
s/docgener/guides/synergy/synergies_ben
eficiaries_sl.pdf

HERB – Priložnosti rastejo
Priložnosti zaposlovanja in samozaposlovanja ter združevanja 

akterjev na področju pridelave, nabiranja in predelave ter trženja 
zelišč in zeliščnih izdelkov.

Vabimo vas na okroglo mizo, ki bo potekala
v  torek, 9. junija 2015 v atriju Središča Rotunda, Destradijev 

trg 11, Koper s pričetkom ob 15.00

Znanja s področja zeliščarstva in naravnega zdravilstva so vse bolj 
cenjena in iskana. Ta znanja nudijo tudi možnost za zaposlitev in 
podjetniško priložnost, razširitev dejavnosti dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, dopolnitev turistične dejavnosti, dodatno priložnost za 
dopolnilno ali honorarno dejavnost. Z dogodkom želimo v prvi fazi 
povezati različne akterje na tem področju ter preveriti možnosti 
sodelovanja ter združevanja različnih interesov: pridobivanje 
materialov, skupen nastop na trgu, razvoj podeželja in lokalnega 
turizma. 

 Na koncu bomo še odgovorili na vprašanje, kako oblikovati zadrugo 
na področju zeliščarstva. Udeležba na dogodku je brezplačna. Izvedbo 
sofinancira Evropska unija.

Program dogodka

15.00-16.30 Okrogla miza - Možnosti zaposlovanja in 
samozaposlovanja na področju pridelave, nabiranja in predelave 
ter trženja zelišč in zeliščnih izdelkov
16.30-16.50 Odmor za kavo
16.50-18.00 Predavanje z delavnico za udeležence 

Dogodek poteka v okviru Uresničevanje prenovljenega programa EU 
za učenje odraslih (EPUO) 2014-2015 v Sloveniji. Po državi poteka od 
aprila do junija 21 dogodkov na temo temeljnih zmožnosti, ki 
obravnavajo različne tematike. Več o dogodkih na uradni spletni strani: 

 http://tvu.acs.si/paradaucenja/dogodki_epuo/

V drugi fazi je dogodek zasnovan kot predavanje oz. delavnica, na 
kateri se bodo prisotni seznanili s konkretnimi spodbudami za 
projektne ideje, ki jih lahko uresničijo preko razpisov.



NOVI PROGRAMI ZA PROMOCIJO 
KMETIJSKIH PROIZVODOV

Komisija je odobrila 41 novih programov za promocijo kmetijskih 
proizvodov v Uniji in na trgih tretjih držav. Za programe se bo v treh 
letih namenilo 130 milijonov evrov, pri čemer se bo polovica (65 
milijonov evrov) financirala iz proračuna EU. Ta znesek vključuje 
dodatnih 30 milijonov evrov evropskih sredstev, ki jih je Komisija dala 
na voljo po ruski prepovedi uvoza prehrambenih proizvodov EU 
avgusta lani.

Izbrani programi iz 18 držav članic zajemajo različne kategorije 
proizvodov, kot so sveže sadje in zelenjava, mlečni izdelki, proizvodi z 
oznako kakovosti (ZOP, ZGO in ZTP), ekološki proizvodi, oljčno olje 
in meso, ter kombinacije različnih kategorij proizvodov. Od teh 
programov jih je 17 namenjenih notranjemu trgu EU, 24 pa tretjim 
državam. To je pomembna sprememba v primerjavi s prejšnjimi 
programi, pri katerih sta bili skoraj dve tretjini shem osredotočeni na 
notranji trg. Razlog za to spremembo je po vsej verjetnosti dodatnih 30 
milijonov evrov, ki jih je lani po ruski prepovedi uvoza nekaterih 
kmetijskih proizvodov EU Komisija namenila za pomoč pri iskanju 
alternativnih trgov. Kljub omejitvam, ki jih je enostransko uvedla 
Ruska federacija, se je skupni izvoz kmetijsko-živilskih proizvodov 
EU v tretje države med avgustom in decembrom leta 2014 povečal za 2 
% vrednosti v primerjavi z enakim obdobjem prejšnje leto.

Med ciljnimi tretjimi državami in regijami so Bližnji vzhod, Severna 
Amerika, jugovzhodna Azija, Kitajska, Japonska, Južna Koreja, 
Afrika, Rusija, Belorusija, Kazahstan, Avstralija in Norveška. Poleg 
tega je pet od sprejetih programov tako imenovanih multiprogramov, v 
okviru katerih organizacije iz različnih držav članic skupaj izvajajo 
promocijske kampanje.

Več informcij in seznam sprejetih programov in njihovih proračunov 
na spletnem portalu Agencije za kmetijske trge, www.arsktrp.gpv.si
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NAPOVEDNIK

TEČAJ ZA TURISTIČNE VODNIKE

Vir: www.tzzs.si

Turistično gostinska zbornica Slovenije 
organizira tečaje za turistične vodnike v 
mesecu septembru 2015. Za tečaj, ki se bo 
začel dne 14. 9. 2015 se je potrebno prijaviti 
najpozneje do 7. 9. 2015. Več informacij o 
tečaju (vsebina, splošne informacije, cena, 
obrazec prijavnice) lahko preberete v rubriki 
Tečaji za turistične vodnike ali tukaj: 
http://www.tgzs.si/sl/tecaji-za-tv  

ZADNJI ROK ZA PROGRAM RAZVOJ 
PODEŽELJA 2007–2013 

Letos se zaključuje program razvoja podeželja PRP 2007-2013, zato 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja sporoča, da se s 30. 
6. 2015 zaključi rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za vse prejemnike 
odločb o pravici do sredstev za ukrepe 1., 3. in 4. osi PRP. 
 
POMEMBNO:
� Naložba mora biti v celoti zaključena pred oddajo zahtevka za 
izplačilo.
� Vlagatelji naj čim prej oddajo skrbno pripravljene zahtevke, z 
vsemi zahtevanimi dokumenti in dokazili. 
� Agencija bo v primeru nepopolnega zahtevka vlagatelja pozvala na 
dopolnitev samo enkrat, rok za dopolnitev pa bo (zaradi zaključevanja 
programskega obdobja) zelo kratek.
� Skrajni datum vložitve zahtevka je 30. 6. 2015. Zahtevki, vloženi 
po tem datumu, bodo zavrženi, ponovno vlaganje pa ne bo več mogoče.

Vir: www.arsktrp.si

VABILO “PODEŽELJE V MESTU KOPER” 

V soboto, 6. junija 2015, bo v organizaciji Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije v Kopru pod Taverno potekala prireditev Podeželje 
v mestu Koper. S ponudbo pridelkov in izdelkov slovenskega 
podeželja se bo predstavljalo 35 kmetij, osrednje mesto prireditve 
bodo imeli idrijski žlikrofi, ki nosijo označbo EU zajamčena 
tradicionalna posebnost. Pod Taverno in po Pristaniški ulici bodo igrali 
Stari prijatelji s Kicarja. V sklopu prireditve bo potekala Feria in plesno 
kulinarični  nastop društva Luna Flamenca. Med 8. in 14. uro se bo s 
svojimi pridelki in izdelki dopolnilnih dejavnosti na stojnici po 
Pristaniški ulici in pred Taverno predstavljalo 35 slovenskih 
kmetij. Sobotni sprehod med stojnicami bo priložnost za ogled, 
pokušino in nakup številnih krušnih, mlečnih in mesnih izdelkov, olj, 
vin, sokov, marmelad ter tudi sezonskega sadja in zelenjave.

Kulturni del prireditve z glasbenim programom se bo pričel ob 11. uri 
pod Taverno. Na odru in kasneje med stojnicami bodo igrali Stari 
prijatelji s Kicarja, ki navdušujejo z igranjem na doma narejenih 
inštrumentih. Posebno slovesno pa bo praznovanje Ferie, 
tradicionalnega andaluzijskega praznika na prostem, ki ga spremlja 
obilo glasbe, plesa v živobarvnih oblekah in bogato gastronomsko 
ponudbo. Je priložnost za srečanje sorodnikov in prijateljev ter prinaša 
dobro voljo in veselje. Podeželje v mestu Koper bodo tako 
dopolnjevale plesalke oblečene v tradicionalne andaluzijske 
živopisne obleke. Na odru se bodo vrtele v ritmu flamenca in med 
publiko delile tipične andaluzijske prigrizke in napitke. Vse skupaj bo 
prepleteno s kulinariko slovenskega podeželja in bližino morja.Njihov 
nakup ima poleg kakovosti živil širši družbeni pomen. Sodelujoče 
kmetije kažejo tudi na poslovne priložnosti, ki jih ponuja kmetijstvo in 
podeželje.
 
Vir: www.kgzs.si
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Mestna občina Koper  
 
JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine 
Koper: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa 
župan Boris Popovič.
 
2. Opis predmeta prodaje:

1. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Čevljarska ulica 22, 
parc. št. 708/2, k.o. Koper, v pritličju poslovno-
stanovanjskega objekta, označen z ID znakom 2605-748-2, v 
izmeri 94,3 m2, za izklicno ceno 135.000,00 Ä, brez 2% 
davka na promet nepremičnin; 

2. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Pristaniška ulica 7, 
parc. št. 908, k.o. Koper, v pritličju poslovno-stanovanjskega 
objekta, označen z ID znakom 2605-1980-9, v izmeri 44,95 
m2, za izklicno ceno 65.177,50 Ä, brez 2% davka na promet 
nepremičnin; 

3. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Vojkovo nabrežje 27, 
parc. št. 501/1, k.o. Koper, v pritličju poslovno-
stanovanjskega objekta, označen z ID znakom 2605-1549-1, 
v izmeri 82,5 m2, za izklicno ceno 112.000,00 Ä, brez 2% 
davka na promet nepremičnin; …..
……… 

Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila dne 11.6.2015 v prostorih sejne sobe v 
pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom 
ob 10.00 uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja 
zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 
8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih 
podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more 
sodelovati na javni dražbi.

 Dodatna pojasnila:
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo 
na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-273, v 
času uradnih ur.   

Več informacij: www.koper.si

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V 
MESTNI OBČINI KOPER – izvedba OD 1. JULIJA DO 31. 
DECEMBRA 2015. 

1.      PREDMET JAVNEGA RAZPISA
je sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper, ki so se izvedle ali 
se bodo izvedle v času od 1. julija do 31.decembra 2015. Kot 
prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek, namenjen 
širši javnosti ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v nekem 
daljšem obdobju. Vabilo oz. obveščanje obiskovalcev prireditve 
MORA biti zato javno objavljeno vsaj z enim izmed naslednjih 
promocijskih kanalov: plakat in/ali promocijska tiskovina (NE 
ŠTEJEJO FOTOKOPIRANE TISKOVINE) in/ali oglas v medijih (v 
tiskanem mediju, radijski oglas, TV oglas itd.).  Vsebina prireditve je 
lahko kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. 
namenjena otrokom in mladini.  

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko 
najkasneje:

·do 5. junija 2015, za prireditve, ki so se izvedle oz. se bodo 
izvajale v obdobju od 1. julija do 30. septembra 2015, 

·do 4. septembra 2015, za prireditve, ki se bodo izvajale od 1. 
oktobra do 31. decembra 2015.

na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih 
ur.

Več: www.koper.si

Občina Piran

Javno naročilo: Novoletna okrasitev v Občini Piran - navodila za 
izdalo ponudbe, pogoji in merila 

Rok za oddajo ponudb: sreda, 1. julija 2015 do 10. ure. 
Dokumenti za prenos:

·Razpisna_dokumentacija.zip  (ZIP, 584 KB)
·Tehnicîne zahteve.docx  (DOCX, 8 MB)

Več: www.piran.si

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem 
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO ali prinesejo 
OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: OBČINA PIRAN, 
Urad za premoženjsko pravne zadeve, Tartinijev trg 2, 6330 Piran z 
obvezno oznako na ovojnici »PONUDBA ZA NAJEM 
POSLOVNIEGA PROSTORA – NE ODPIRAJ« in »LOKACIJA 
(naslov poslovnega prostora)«. Na zadnji strani ovojnice mora biti 
o b v e z n o  n a v e d e n  n a z i v  i n  n a s l o v  p o n u d n i k a .

Rok za oddajo ponudb je do dne 8.6.2015  do 12.00 ure, ne glede na 
datum poštnega žiga. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka 
komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po 
razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ponudba veže ponudnika 
2 meseca po oddaji ponudbe.

Več: www.piran.si

Občina Šempeter-Vrtojba

Rok za prijavo: 08.06.2015, 09:30
Datum objave: 22.05.2015 13:24
Šifra: 47802-9/2015-1
Številka: 47802-9/2015-1
Šempeter pri Gorici, 19. maj 2015

Občina Šempeter–Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici, na 
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravne lokalne skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 
50/14, in 90/14) 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za 
l e t o  2 0 1 5 ,  o b j a v l j a  J AV N O  Z B I R A N J E  P O N U D B
za prodajo nepremičnine v lasti Občine Šempeter-Vrtojba

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA 
JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB 
Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici, 
matična številka: 1358227, ID št. za DDV: 44857390
2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN 
IZHODIŠČNA CENA :
Solastni del v deležu 8779/10000 nepremičnine s parc. št. 2932/0 
k.o. 2315-Šempeter, ID znak 2315-2932/0-0, (stanovanjska stavba 
22 m2 in dvorišče 53 m2), na naslovu Cesta prekomorskih brigad 44 
v Šempetru pri Gorici. (Objekt ni vzdrževan in je v slabem stanju).

Vir: www.mojaobcina.si

Občina Vipava

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/2007 -  
ZIPRS0809, 61/08, 99/09- ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu 
občine Vipava (Ur. list 8/2015), Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 
Vipava, objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov 
počitniškega varstva otrok v letu 2015 : Počitniško varstvo otrok z 
aktivnostmi v času poletnih šolskih počitnic 
Rok za prijavo: 8.6.2015

Vir: www.vipava.si
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DAVKI IN MREŽNI MARKETING

Finančna uprava RS bo do konca leta izvedla nadzor nad zavezanci, ki 
se ukvarjajo z neposrednim trženjem izdelkov in storitev, torej s 
področjem mrežnega marketinga. 

Razlog za poglobljeni ciljni nadzor nad področjem mrežnega 
marketinga so opravljene analize, v katerih je bilo ugotovljeno, da 
fizične osebe ne prijavljajo obdavčljivih dohodkov, ki  jih dosegajo 
z delovanjem v teh sistemih. Zavezanci si z namenom prikrivanja 
dohodkov pogosto odpirajo račune v tujini, kamor so jim dohodki, ki 
jih dosegajo z aktivnostjo v tej dejavnosti, nakazani. Do sedaj je bilo 
odkritih več kot 700 tisoč evrov (takšnih) nakazil. V nekatere tuje 
države smo že poslali zaprosila za podatke o računih in dohodkih 
zavezancev, v letošnjem letu pa iz tujine pričakujemo še obsežnejše 
podatke, ki se jih po novem države izmenjujejo avtomatično, se pravi 
brez predhodnih zaprosil.

Na internetni strani bodo našli  za izpolnjevanje, s 
katerim davčnemu organu sporočijo spremembe podatkov o plačilnih 
računih (TRR). Na obrazcu je poleg splošnih podatkov potrebno 
izpolniti še rubriko 10. 

Obenem zavezance za davek pozivamo, da dohodke, ki so jih dosegli s 
svojo aktivnostjo na področju mrežnega marketinga, napovedo na 
obrazcu za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega 
pogodbenega razmerja. Napoved mora biti vložena do desetega dne v 
mesecu za pretekli mesec. Zavezanci za davek lahko nepravilnosti 
odpravijo z vložitvijo davčne napovedi na podlagi samoprijave.

Samoprijava je mogoča najpozneje do:  
- začetka inšpekcijskega nadzora; 
- vročitve odmerne odločbe; 
- začetka postopka o prekršku; 
- začetka kazenskega postopka. 

Samoprijava je veljavna, če zavezanec poravna tudi obveznosti in 
pripadajoče obresti. Z vložitvijo samoprijave se zavezanci izognejo 
odgovornosti za prekršek. S samoprijavo si bodo zavezanci prihranili 
čas in delo, saj bo v nasprotnem primeru pri teh zavezancih uveden 
finančni nadzor, poleg tega pa neprijava računov v tujini in neprijava 
doseženih dohodkov predstavljata prekršek in bosta ustrezno 
sankcionirana.

Osnovne informacije v zvezi z obdavčitvijo mrežnega marketinga so 
objavljene , obširnejše in podrobnejše 
informacije pa so dostopne  Ob tem naj 
opozorimo še na možnost obstoja delovanja denarnih verig, ki se 
pogosto pojavljajo znotraj sistemov mrežnega marketinga. Bistvo 
denarnih verig je, da se denar ustvarja z vplačili novih vlagateljev 
znotraj denarne verige in ne z vlaganjem vplačanega denarja. Tisti, ki 
na novo pristopijo k verigi, plačujejo za tiste, ki so v takšni verigi višje. 
Denarna veriga lahko uspešno deluje le toliko časa, dokler nova 
vplačila omogočajo obljubljena izplačila drugim udeležencem takšne 
verige. Zavezance seznanjamo, da so denarne verige prepovedane in da 
gre v tem primeru za kaznivo dejanje.

Vir: Ministrstvo za finance RS, 

obrazec in navodila

v posebni spletni zloženki
na spletni strani FURS.

www.fu.gov.si

Finančna uprava RS poziva vse 
zavezance za davek, ki imajo 
odprte račune v tujini, da podatke 
o transakcijskih računih (če jih še 
niso) prijavijo na najbližjem 

 ali preko 
sistema eDavki. 
finančnem uradu

DAVČNA OBRAVNAVA PAMETNEGA TELEFONA 

Pod izrazom »pametni telefon« razumemo napravo, ki poleg 
telefoniranja uporabniku omogoca upravljanje z elektronsko pošto, 
zajem, obdelavo, prenos in shranjevanje datotek, dostop do interneta, 
uporabo razlicnih programov itd. Iz opisa sledi, da gre v primeru 
»pametnega telefona« za elektronsko napravo, katere funkcionalnost 
in tehnicna sestava je bistveno bliže racunalniku kot klasicnemu 
telefonskemu aparatu. Prenos govora predstavlja zgolj eno od mnogih 
funkcij, ki ni nujno najpomembnejša. 

Pametni telefon se zato za davcne namene obravnava kot racunalniška 
oprema, za katero znaša v skladu s 33. clenom ZDDPO-21 najvišja 
dovoljena amortizacijska stopnja 50% in za katero lahko davcni 
zavezanci uveljavlja olajšavo za investiranje v skladu s 55.a clenom 
ZDDPO-2 oziroma 66.a clenom ZDoh-22. 

Vir: www.fu.gov.si

DAVČNE BLAGAJNE

V predlogu Zakona o davčnem potrjevanju računov je določeno, da 
je treba v roku enega meseca od dneva uveljavitve zakona sprejeti 
podzakonski predpis, ki bo natančneje urejal vsebino zakona. Glede na 
predvideno časovnico sprejema zakona načrtujemo, da bo Pravilnik o 
izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov s tehničnimi 
specifikacijami za uporabnike in razvijalce programske opreme 
objavljen v mesecu avgustu 2015. V mesecu septembru 2015 bo 
Finančna uprava pripravila testni sistem za sprejem in obdelavo 
podatkov o računih in poslovnih prostorih na katerem bodo lahko 
razvijalci programske opreme preizkušali ustreznost delovanja 
programov za blagajniško poslovanje.

Več: www.fu.gov.si

INFORMACIJSKI SISTEM E-TROD 

Od decembra 2014 lahko trošarinski zavezanci vlagajo prijave 
opravljanja dejavnosti, zaradi katere so zavezani obračunavanju in 
plačevanju trošarine, in vlagajo obračune trošarine preko 
informacijskega sistema E-TROD. E-TROD omogoča varno in 
papirnemu poslovanju popolnoma enakovredno storitev v 
elektronskem mediju na spletu. Trošarinskim zavezancem nudi 
prednosti pred papirnim poslovanjem, kot so:

·hitrejše in preprostejše izpolnjevanje trošarinskih obrazcev 
(z vgrajeno pomočjo in orodji za sprotno preverjanje),

·vpogled v register zavezanca in njegove predložene 
obračune,

·možnost vlaganja dokumentov 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 
brez stroškov za poštnino in neodvisno od geografske 
lokacije,

·prenos podatkov neposredno iz računovodskega sistema v 
sistem E-TROD prek spletnih storitev, 

·brezplačna uporaba informacijskega sistema E-TROD.

V skladu s petim odstavkom 51. člena Zakona o davčnem postopku 
mora davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost, predložiti davčni 
obračun v elektronski obliki. Globa za prekršek za primere, ko 
zavezanec ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčnega 
obračuna na predpisan način oziroma v predpisanih rokih, je določena 
v 1. točki prvega odstavka 397. člena Zakona o davčnem postopku. Vse 
zavezance, ki se še ne poslužujejo elektronskega vlaganja dokumentov, 
pozivamo, da si v izogib prekršku v čim krajšem času uredijo dostop do 
sistema E-TROD in pričnejo z elektronskim vlaganjem obrazcev s 
področja trošarin. 

Vir: www.fu.gov.si
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ZAKONODAJA

PRAVNO FORMALNA UREDITEV RAZMERJA

"Pravno formalna ureditev razmerja, v katerem fizična oseba za 
delodajalca opravlja delo v statusu samostojnega podjetnika (v 
nadaljevanju: s.p.), če gre v njunem razmerju dejansko za odvisno 
pogodbeno razmerje, ni zakonita. Delodajalec mora skleniti 
pogodbo o zaposlitvi s fizično osebo, ki delo zanj opravlja v razmerju, 
ki ima elemente delovnega razmerja.

Delo se v tej primerih opravlja v delovnih prostorih podjetja, v 
delovnem času, ki velja za ostale zaposlene, 8 ur dnevno, pri tem s.p. 
uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva podjetja (npr. 
delovne pripomočke, potrošni material, računalnik, službeni avto itd.), 
ob tem pa za uporabo teh sredstev ne plačuje najemnine. Poleg tega 
delo opravlja po navodilih in pod nadzorom odgovorne osebe podjetja, 
ki mu omogoča delo pri svojih strankah. 

Vir: www.dara.si

V praksi so vedno bolj pogosti 
primeri, ko fizične osebe registrirajo 
status s.p., čeprav bodo kontinuirano 
opravljale dela po pogodbi le za eno 
podjetje oziroma drug poslovni 
subjekt.

NOVOST ZA UPNIKE

V zadnjih letih je mnogo, predvsem gospodarskih subjektov, odprlo 
račune v tujini. Redko kdaj je te subjekte vodila k temu narava 
poslovanja, običajno je bil namen povsem drugačen. Upniki, ki zoper 
dolžnike uveljavljajo svoje terjatve (najpogosteje s predlogom za 
izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki ga vložijo na Centralni 
oddelek za verodostojno listino), se vse pogosteje srečujejo z 
dejstvom, da njihov dolžnik nima nobenega premoženja. Sklep o 
izvršbi v breme dolžnikovega računa se lahko izvrši le v kolikor so na 
računu sredstva oziroma v kolikor ima dolžnik sploh odprt račun pri eni 
izmed organizacij za plačilni promet. Skratka: sklep o izvršbi 
slovenskega sodišča je mogoče izvršiti le v breme premoženja 
dolžnika, ki se nahaja na območju Republike Slovenije. V kolikor ima 
dolžnik odprt račun v tujini in želi upnik izvršbo na ta račun, ima 
možnost, da zahteva od sodišča, da mu pravnomočen sklep o 
izvršbi izda v obliki evropskega izvršilnega naslova (v skladu z 
Uredbo (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004). Na podlagi 
evropskega izvršilnega naslova ima ta upnik možnost predlagati 
izvršbo v vseh državah članicah Evropske unije, na dolžnikovo 
premoženje, ki se tam nahaja. Najpogosteje ima upnik nepreverjeno 
informacijo, da je njegov dolžnik odprl račun na primer v Avstriji, 
Italiji…, vendar mu ni znana številka računa in banka, pri kateri je 
račun odprt. Podatek o računu v tujini vodi sicer Finančna uprava 
Republike Slovenije (FURS), vendar ta podatek upnikom do sedaj ni 
bil znan, niti ga FURS upnikom ni posredoval.

Zato zadnja sprememba Zakona o poslovnem registru Slovenije 
(ZPRS*), ki prične veljati 5. aprila 2015, prinaša dobrodošlo novost 
prav za te upnike. Na podlagi dopolnjene ureditev drugega odstavka 8. 
člena ZPRS je sedaj FURS zavezan, da upravljavcu registra zagotavlja 
podatke o davčnih številkah, oznakah o zavezanosti za DDV in 
številkah računov, ki so odprti v tujini. Po novem bodo torej upniki 
lahko v Poslovnem registru Slovenije poleg podatka o 
transakcijskih računih v Sloveniji pridobili tudi podatek o 
dolžnikovem računu v tujini. To bo marsikateremu upniku olajšalo 
uveljavljanje terjatve na dolžnikov račun v tujini.

*Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslovnem registru Slovenije, 
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20.3.2015.

Vir:  www.dara.si

OBVESTILO VETERINARSKE ZBORNICE 
SLOVENIJE

Potni listi za pse, mačke in bele dihurje
Pred vrati je čas dopustov. Pred potovanjem v tujino (v EU in Hrvaško), 
skupaj z domačimi ljubljenci, je potrebno opraviti čipiranje in cepljenje 
proti steklini ter pridobiti potni list modre barve, ki ga je predpisala EU. 
Za bolj "eksotične" destinacije svetujemo, da se prepričate o zahtevah 
posamezne države glede nekomercialnega vstopa psa, mačke ali … 

Podatke lahko dobite tudi pri nas.

�Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja 
bolezni in cepljenj živali v letu 2010
http://www.vurs.gov.si/si/zdravje_zivali/odredba_2010
�Informacija o nameravani akciji peroralnega cepljenja lisic 
proti steklini - pomlad 2009
www.vurs.gov.si/si/obvezna_navodila_in_obrazci/
�Obvezno navodilo za veterinarske organizacije v zvezi z 
epizootiološko situacijo pojavov stekline 

STATUT VETERINARSKE ZBORNICE SLOVENIJE
Začetek veljavnosti Statuta: 8.11.2014, Objava: 10.11.2014

Vir: bzv.si

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV

Praktično izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju se 
izvaja kot praktični pouk ter kot praktično usposabljanje z delom. V 
šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcu pa praktično usposabljanje 
z delom (PUD). Obseg praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja 
z delom se določi z izobraževalnim programom. Izobraževalni 
program Trgovec na primer predvideva 24 tednov praktičnega 
usposabljanja z delom pri delodajalcu, pri čemer se obseg PUD v 
primeru individualne učne pogodbe lahko poveča na največ 53 tednov 
(obseg praktičnega pouka, izvedenega v šoli, se ob tem ustrezno 
zmanjša oziroma nadomesti).

Pravice in obveznosti šole, dijaka in delodajalca pri praktičnem 
izobraževanju se določi z učno pogodbo. Učna pogodba je lahko:
-     individualna učna pogodba, če jo skleneta delodajalec in dijak ter 
njegovi starši oziroma zakoniti zastopnik,
-     kolektivna učna pogodba, če jo skleneta šola in delodajalec. 
Trgovinska zbornica Slovenije skladno z javnim pooblastilom in 19. 
členom ZPSI-1 vodi register sklenjenih individualnih oziroma 
kolektivnih učnih pogodb, zato vljudno prosimo in pozivamo 
podjetja, da nam v primeru sklenitve individualne učne pogodbe 
neposredno z dijakom (oziroma njegovimi starši/zakonitim 
zastopnikom), le-to posredujete.

Praktično usposabljanje z delom se v podjetjih izvaja na verificiranih 
učnih mestih. Vsa podjetja, ki se ukvarjate s trgovinsko ali povezano 
dejavnostjo in ki učnih mest še nimate verificiranih, pa bi želela 
praktično usposabljati dijake, ki se izobražujejo v programih 
poklicnega in strokovnega izobraževanja, vljudno vabljena k oddaji 
vloge za verifikacijo učnih mest.  Po prejemu in pregledu vloge 
bomo, v kolikor bo vloga popolna, z vami uskladili termin obiska 
verifikacijske komisije TZS, ki bo nato ugotovila izpolnjevanje 
pogojev za izvajanje PUD v vašem podjetju. V primeru izpolnjevanja 
pogojev bo izdana odločba TZS. Vsa podjetja, ki pa imate učna 
mesta že verificirana, vljudno prosimo, da nam morebitne 
spremembe podatkov, vpisanih v register učnih mest (dostopen na: 

), sporočite najkasneje v roku 
8 dni po spremembi na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani TZS. Za 
morebitna nadaljnja pojasnila v zvezi z izvajanjem PUD se lahko 
obrnete na strokovno službo TZS – e-pošta: info@tzslo.si, T: 01 5898 
212/213.

Vir: 

http://www.tzslo.si/register-ucnih-mest

www.tzslo.si
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KORISTNE INFORMACIJE

INFORMATIVNI DAN LIFE

Ministrstvo za okolje in prostor organizira LIFE 2015 informativni 
dan, ki bo 18. junija 2015 v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju.
 
Dogodek je namenjen potencialnim prijaviteljem, predstavljeno 
bo: 
- splošno o LIFE programu, novosti 2015, 
- tradicionalni projekti, 
- integrirani projekti, 
- finančni instrumenti, 
- primeri uspešnih prijav. 
 
Za udeležbo na informativnem dnevu se je treba prijaviti do 15. 
junija 2015.
 
Vir: www.mop.gov.si

INŠPEKTORAT RA ZA OKOLJE IN PROSTOV – 
V VEDNOST

Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) je organ v sestavi 
 (MOP). Inšpektorat izvaja inšpekcijski 

nadzor nad izvajanjem oz. spoštovanjem predpisov z njegovega 
. Inšpekcijski nadzor opravljajo inšpektorice in 

inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora in vodenju upravnih postopkov 
so samostojni v okviru svojih pooblastil. Kadar organu inšpekcijski 
zavezanci niso znani ali ni znano njihovo prebivališče oz. sedež 
podjetja, inšpektorat vroča upravne akte z javnim naznanilom, ki ga 
objavi na svoji  in na enotnem državnem portalu 

.

Vaše prijave se upoštevajo kot obvestila o domnevnih nepravilnostih 
oz. kot pobude za ukrepanje, ne pa kot zahteve za uvedbo 
inšpekcijskega postopka. Prijavitelj torej ne more zahtevati od 
inšpektorja, da začne inšpekcijski postopek, ima pa pravico, da ga 
inšpektor obvesti o svojih ukrepih, vendar mora to zahtevo navesti v 
prijavi. Po zakonu namreč prijavitelj nima položaja stranke v 
inšpekcijskem postopku. Tako prijavitelj tudi ne more zahtevati 
izločitve inšpektorja iz inšpekcijskega postopka.

URADNE URE ZA POSLOVANJE S STRANKAMI: ponedeljek 
in sreda (od 9. do 11. ure ) V času uradnih ur se lahko oglasite v 

 ali v  inšpektorata, kjer lahko podate 
tudi  o domnevnih nepravilnostih. 

Vir: 

Ministrstva za okolje in prostor

delovnega področja

e-oglasni deski e-
uprava

območni enoti inšpekcijski pisarni
prijavo

www.iop.gov.si

NAROČANJE LISTIN ZA TUJINO

EVROPSKA KARTICA se uporablja v državah članicah EU in 
EGP ter Švici, v Makedoniji, Srbiji, Črni gori in Avstraliji.

KONVENCIJSKO POTRDILO se uporablja v Bosni in 
Hercegovini. Listini sta brezplačni.

Opozorilo za pravočasno naročanje listin
Listino naročite vsaj 4 delovne dni pred odhodom, V POLETNIH 
MESECIH PA ZARADI POVEČANEGA ŠTEVILA NAROČIL 
VSAJ 7 DELOVNIH DNI PRED ODHODOM. Ta čas je potreben za 
obdelavo vašega naročila in pošiljanje listin. Če listine niste 
pravočasno naročili, se oglasite na pristojni območni enoti ali izpostavi 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer vam bodo izdali 
"Certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico zdravstvenega 
zavarovanja" oz. konvencijsko potrdilo. Lahko se zgodi, da listine za 
družinske člane, ki ste jih naročili istočasno, po pošti ne bodo 
d o s t a v l j e n e  v  i s t e m  d n e v u .

Slovenski upokojenci in njihovi družinski člani ter družinski člani 
slovenskih aktivnih zavarovancev, ki stalno prebivate v državi 
članici EU, EGP in Švici boste naročeno listino prejeli na naslov 
stalnega prebivališča v državi članici EU. Za pošiljanje listine je 
potrebno upoštevati daljši čas, zato svetujemo, da naročite listino prej 
in ne le 4 delovne dni pred odhodom iz države stalnega prebivališča.

Več: www.zzzs.si

NEIZMENLJIVOST WORLD PALET V EPAL-
EVRO PALETNEM POOLU
 
Na tržišcu obstajajo poskusi palete z oznakami "WORLD" deklarirati 
kot izmenljive palete. EPAL je pripravil informacijo za uporabnike 
EPAL-Evro palet v zvezi z izmenljivostjo tako imenovanih 
"WORLD"-palet. Palete z oznako "WORLD" v EPAL-Evro 
paletnem poolu niso izmenljive! 

. 

Vir: Združenje za promet pri GZS

Palete z oznako „World" niso podvržene 
nobeni neodvisni kontroli kakovosti 
skladno z določili EPALTehničnega 
pravilnika ali standardov UlC 435-xxx, in 
so iz tega razloga neizmenljive v EPAL-
Evro paletnem poolu.

Izdajatelj:  D-Bartol d.o.o., Kampel 23d, 6000 Koper. Tel. 05 639 87 97, e-naslov: . TRR: 
SI56 1010 0002 9030 834, Banka Koper. Publikacija izhaja v prvem tednu tekočega meseca in je brezplačno dostopna 
na  e-naslovih RRC Koper, Oglasi Primorske. Glavna in odgovorna urednica: Irena Bartolič

dbartol.kp@gmail.com

ZOBOZDRAVNIK BREZ RAČUNA

Končno si bom lahko uredila zobe, si rečem, ko na spletu najdem 
zobozdravnika, ki mi je ponujal res konkurenčne cene! Poškodovani 
enici bosta po nekaj letih kmalu dobili zamenjavo. Žal si nisem mogla 
privoščiti 600Ä za zob in se zato že skoraj sprijaznila s svojim 
»okrušenim« nasmehom. Zobozdravnik mi je zamenjal obe enici z 
novima iz čiste keramike, kar me je stalo 350Ä. Za mene še vedno 
veliko, a bistveno manj kot 1200Ä. Računa nisem prejela- malo čudno, 
a sem si rekla: saj je veliko ceneje in ne bom »težila«. Po nekaj dneh 
pa… groza!!! Ugriz v jabolko ni bil samo boleč- ponovno sem imela 
zlomljeni enici. Obrnila sem se na zobozdravnika, ki mi je naredil novi 
enici. Zobozdravnik me ni poznal, kot tudi ne mojih zob. 

Drago jabolko ugriza in streznitve me je naučilo, da nikoli, ampak 
res nikoli več, ne opravim nakupa, ne da bi zanj prejela račun.

Vir: Tržni  inšpektorat RS

Povedal mi je, da me prvič vidi in nima 
nič z mojimi zobmi. Kako naj mu 
dokažem in kako naj uveljavim 
reklamacijo če nimam dokaza- računa? 
Menila sem, da me bo cenejša storitev 
stala manj, a stala me bo bistveno več, 
raje ne računam! 

mailto:dbartol.kp@gmail.com
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M ARLISCO – skupaj pri obvladovanju m orskih odpadkov 
 
M orsko okolje je pogosto zadnja postaja za kom unalne, industrijske in druge odpadke. Pritiski se z 
gospodarsko in populacijsko rastjo povečujejo, kar im a čedalje bolj zaskrbljujoče ekološke in 
ekonom ske učinke. Vsako leto v morje zaidejo tisoči ton plastike in ostalih odpadkov. V svetovnih 
oceanih so območja plavajočih odpadkov, ki dosegajo velikost večjih držav! Tudi v slovenskem  morju 
in v severnem  Jadranu se problem i zaostrujejo, izstopajo nasmetenost obal in obremenjenost morja z 
m ikroplastiko: dolgoročnih posledic tega na ekosistem e in človeka še ne poznamo dovolj. Stanje 
zahteva usklajen odziv, predpogoj pa je jasno zavedanje na ravni posam eznih segmentov družb in 
posameznikov.  
 
K obvladovanju omenjene problematike je bil usmerjen projekt M ARLISCO. Glavni cilj projekta je bila 
krepitev ozaveščenosti javnosti in soodgovornosti različnih segmentov družbe, kar naj bi v končni fazi  
prispevalo tudi k zm anjšanju količine odpadkov v oceanih in m orjih.  Projekt se je financiral  iz 7. 
okvirnega program a Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti. 
Izvajal se od 1. julija 2012 do 31. m aja 2015. Sodelovali so partnerji iz 15-ih evropskih držav, ki ležijo 
ob štirih regionalnih m orjih. Regionalni razvojni center Koper je bil edini slovenski partner v projektu.  
 
V OKVIRU PROJEKTA SM O PRIPRAVILI:  
Študijo o virih m orskih odpadkov  v različnih regionalnih m orjih in trendih, ki daje vpogled v stanje ob 
različnih evropskih regionalnih m orjih in izpostavlja posebnosti obm očij.  
 
Zbranih je bilo 73 prim erov dobrih praks, ki 
predstavljajo uspešne rešitve z različnih področij,  
npr. ekonom ski in tržni instrum enti, politike in praksa 
uveljavljanja predpisov, kam panje osveščanja 
različnih delov prebivalstva, čistilne akcije ipd. 
Primere dobre prakse si je m ogoče ogledati na spletni 
strani projekta, najzanimivejši so bili podrobneje 
obdelani. 
 
Evropsko video tekm ovanje za mlade o pogledih na 
problematiko m orskih odpadkov in predlogih rešitev, 
pri katerem  so sodelovali osnovnošolci in srednješolci z obalnih občin. Posneli so enajst videov, izm ed 
katerih je bil kot najboljši izbran tisti, ki so ga posneli učenci osnovne šole Ivana Babiča Jagra iz 
M arezig. Zm agovalna ekipa se je srečala z ostalim i m ladim i nacionalnim i zm agovalci ob Evropskem 
dnevu pomorstva v Brem nu m aja 2014.  
 

 
Inform ativna razstava o m orskih odpadkih  govori  
o njihovem  izvoru, vplivih na živalstvo in ljudi, o 
m ožnih rešitvah in o tem , kako lahko vsak izmed 
nas prispeva k rešitvam . Do sedaj je bila prikazana 
na različnih lokacijah v vseh državah partnerjev 
projekta. V Sloveniji smo jo prikazali v šolah, 
knjižnicah, javnih ustanovah ipd. Zadnje prizorišče 
je bila Internautica, m ednarodna razstava navtike v 
Portorožu. 
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Nacionalni forum na temo morskih odpadkov, v sodelovanju s Kemijskim inštitutom (vodilni partner 
projekta DeFishGear). V razpravo smo uspeli pritegniti več kot 40 predstavnikov z različnih področij: 
ministrstev in drugih vladnih institucij, občinskih uprav, komunalnih podjetij, univerz in znanstveno-
raziskovalnih inštitutov, proizvajalcev plastičnih mas, nevladnih organizacij in drugih. Udeleženci so 
opredelili predlog prioritetnih ukrepov, ki obsegajo ozaveščanje široke javnosti, izobraževanje mladih, 
spodbujanje prostovoljnih dogovorov med proizvajalci embalaže in trgovci/združenji potrošnikov, 
posebne akcije na področju turizma ipd. Pomembno je, da je stekel dialog med ključnimi akterji in 
prizadevali si bomo za sodelovanje na daljši rok. Priložnosti za to se nudijo tako pri izvajanju 
obveznosti glede morskih odpadkov v okviru izvajanje Direktive o morski strategiji, kot tudi v okviru 
projekta DeFishGear, ki se v okviru programa IPA Adriatic izvaja pod vodstvom Kemijskega inštituta.    
 

   
 
  
 

V 

okviru projekta so bile poleg navedenega izvedene še različne 
aktivnosti, kot so  delavnice o uporabnosti morskih odpadkov 
kot surovine za različne izdelke, čistilne akcije itd. Pripravljena so 
bila raznovrstna orodja za ozaveščanje in izobraževanje, kot npr.  
pedagoška gradiva, usposabljanja, e-igre, spletni dokumentarec, 
animirani film o življenjskem ciklu odpadkov  itd.  
 
Projekt MARLISCO je s svojim širokim spektrom aktivnosti spodbudil različne segmente javnosti k 
razmisleku o problematiki morskih odpadkov, ki se je pogosto premalo zavedamo, pa tudi o 
posledicah naših ravnanj. To je prvi potrebni korak na dolgi poti obvladovanja tako kompleksne 
problematike, od katerega je v marsičem odvisna naša prihodnost.  
 
Več informacij o projektu najdete na: http://www.marlisco.eu/ 
 




