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Oktober je pravi mesec za kolesarjenje

Kolesarjenje je znova prijetno, potem ko je poletna vrocina 
popustila. Izkoristite soncne dni za odkrivanje lepot svoje 
bližnje okolice, ali pa se podajte na izlet po zahodni Sloveniji 
ali delu sosednje Italije. Cezmejna kolesarska trasa 
Adriabike je primerna tako za pocasnejše, družinsko 
kolesarjenje, kot za zahtevnejše ture. 

Trasa Adriabike povezuje zahodno Slovenijo s severovzhodno 
Italijo. Zacenja se ob vznožju Julijskih Alp, v italijanskem 
Trbižu, obdanem s prostranimi zelenimi gozdovi in cudovitimi 
Belopeškimi jezeri, v katerih odsevajo okoliški vršaci. Skozi 
mesto vodi še druga kolesarska pot Alpe-Adria, ki poteka od 
severa proti jugu, iz Salzburga do Gradeža. Adriabike se iz 
Trbiža nadaljuje po trasi nekdanje železniške proge Ljubljana-
Trbiž do Ratec in Kranjske Gore, ki ni zanimiva le pozimi, ko 
zapade sneg. Sava Dolinka popelje kolesarja mimo širnih 
travnikov z lesenimi kozolci vse do Bleda. Sledi vožnja z 
vlakom po Bohinjski progi do Mosta na Soci. Zgornja in 
Spodnja soška dolina ponujata obiskovalcu neokrnjeno naravo 
precudovitih barv, med katerimi se zagotovo najbolj vtisne v 
spomin smaragdna barva reke Soce. Ta vabi prav do svojega 
izvira v dolini Trente. 

Lepote tukajšnje narave hranijo sledi bogate zgodovine, ki jo je 
dodobra zaznamovala prva svetovna vojna. Preden Soca 
prestopi italijansko mejo, jo v Solkanu precka železniški most z 
najdaljšim kamnitim lokom na svetu. Nova Gorica in Gorica sta 
sticišci dveh držav. Adriabike pelje od tod naprej na slikovito 
kraško planoto, ki se jeseni odene v živahne barve. Kolesarska 
pot se vije mimo kamnitih kraških domacij in vinogradov, 
znamenitih Škocjanskih jam, vpisanih v seznam Unescove 
svetovne dedišcine, in se cez Kraški rob spusti v slovensko Istro. 
Kolesarja pelje po trasi nekdanje ozkotirne železnice Parenzane 
do najsevernejših še delujocih solin v Secovljah, nato pa nazaj 
proti Italiji, v Trst, v katerega arhitekturi je še cutiti pridih 
avstroogrske monarhije. Adriabike sledi na italijanski strani 
jadranski obali. Za Tržicem dospe do ustja Soce, domovanja 
številnih vrst ptic. Sledijo lagune, ob Maranski je Oglej, del 
Unescove kulturne dedišcine.

Trasa, dolga nekaj prek 1.000 
km, je razdeljena na tri dele, ki 
jih je moč prekolesariti v treh 
tednih. Prvi teden je predviden 
za pot od Trbiža oz. Kranjske 
G o r e  d o  S l o v e n s k e g a  
primorja, drugi od Trsta do 
Benetk, tretji pa od Benetk do 
Ravenne. Potek trase in opisi 
znamenitosti so predstavljeni 
n a  s p l e t n i  s t r a n i  
www.adriabike.eu, kjer je 
dos topna  tud i  posebna  
aplikacija za pametne telefone 
http://www.adriabike.eu/ad
riabike/appmobile.

Larisa Kunst

Kolesarska pot se zatem umakne v notranjost, do rimskega 
središča Concordie Sagittarie in Portogruara, nato pa se vrne na 
obalo. 

B e n e š k a  o b a l n a  p o t  
povezuje letoviška mesta s 
p e š č e n i m i  p l a ž a m i ,  
nazadnje pa pripelje do 
znamenitih Benetk. Vzdolž 
reke Brente prispe do 
Padove, vije se ob vznožju 
Evganejskih gr ičev z  
znanimi termalnimi središči 
vse do Chioggie, nekateri 
jih imenujejo male Benetke.

Delta reke Pad je vedno bližje, z njo pa tudi lagunski ribniki, kjer 
gojijo jegulje, in mokrišča, dom plamencev. Pred Ravenno, kjer 
se trasa Adriabike zaključi, je še Comacchio. Njegovo staro 
mestno jedro je znano po peterici širokih stopnišč. Ravenna, 
prestolnica zahodnega rimskega cesarstva, je mesto mozaikov 
in številnih kulturnih spomenikov, vpisana je na Unescov 
seznam kulturne dediščine. 

Chioggia, Beneška laguna

Tolminska korita, 
foto Matevž Lenarcic
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SloHra SOCIONET – Združeni pri razvoju novih 
zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega 
podjetništva

Projekt SloHra SOCIONET naslavlja temeljne razvojne 
probleme na čezmejnem območju Slovenije in Hrvaške. Ti 
razvojni problemi so se s prihodom recesije še okrepili in so 
predvsem: brezposelnost, povečanje števila dolgotrajno 
brezposelnih, gospodarska struktura z dokaj nizko dodano 
vrednostjo, ki ne temelji na lokalnih prednostih, in demografske 
spremembe (predvsem stanje prebivalstva in odliv mlajše 
generacije).

V teh razmerah so pod največjim pritiskom posamezne najbolj 
ranljive skupine prebivalstva, ki so najmanj konkurenčne na 
trgu dela in so se posledično znašle na robu družbe. V razvoju 
socialne ekonomije in podjetništva vidimo učinkovit odgovor na 
resna ekonomska in socialna vprašanja, ki se odpirajo v teh 
regijah, ker je bistvo socialnega podjetništva ravno uporaba 
obstoječih človeških in materialnih virov na drugačen, bolj 
produktiven način. 

Projekt se zavzema za razvoj in vzpodbujanje socialnega 
podjetništva na slovensko-hrvaškem obmejnem območju 
(Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Karlovačka 
županija, Obalno-kraška regija, Primorsko-notranjska regija, 
Jugovzhodna Slovenija, Posavska regija) z namenom izboljšati 
gospodarske rasti posamezne regije. Ta cilj se bo udejanjil z 
razvojem ponudbe blaga in storitev, ki upoštevajo naravne, 
kulturne in človeške vire, s katerimi regije razpolagajo.

Projekt traja od 1.2.2015 do 29.4.2016, vodilni partner je 
Regionalni razvojni center Koper, partnerji pa so: Središče 
Rotunda, Koper, RRA Zeleni kras d.o.o., Razvojni center Novo 
mesto d.o.o., Regionalna razvojna agencija Posavje, Istarska 
razvojna agencija d.o.o., Razvojna agencija Karlovačke 
županje - KARLA d.o.o. in Rječka razvojna agencija Porin 
d.o.o. projekt se financira s finančno pomočjo is sredstev ESRR, 

V mesecu novembru predvidevamo objavo poziva za izbor 
»Naj ideje socialnega podjetništva«. Naš namen je izbrati 
7 najboljših idej socialnega podjetja, ki bodo zaživele v 
realnosti.

Dobitniki izbora bodo imeli na voljo strokovnjaka, mentorja 
za pripravo poslovnega načrta, ki jim bo pomagal izdelati
poslovni načrt po predpisani metodologiji. Hkrati bo  
dobitnik izbora imel na voljo predstavitev naj ideje 
socialnega podjetja s pomočjo kratkega filma. Vsi dobitniki 
izbora bodo imeli možnost širše promocije svoje ideje v 
okviru aktivnosti projekta, tako v Sloveniji kot na 
Hrvaškem.

Območja, ki bodo sodelovala v izboru:
v Sloveniji: Obalno-kraška regija, Primorsko-notranjska 
regija, JV Slovenija in Spodnjeposavska regija,
na Hrvaškem: Istrska županija, Karlovačka županija in 
Primorsko – goranska županija.

Več informacij na: www.slohra-socio.net

Projekt ima za cilj ustanovitev vsaj enega socialnega podjetja v 
vsaki od sodelujočih regij in s tem povečati zaposlitvene 
priložnosti na danem območju. 

Aktivnosti projekta so vezane na analizo razmer in 
prepoznavanje potreb v okolju, uposabljanje potencialnih 
ustanoviteljev socialnih podjetij, pomoč pri razvoju poslovnega 
načrta  in s promocijskimi aktivnostmi spodbujati okolje za 
ustanavitev socialnih podjetij in širiti ozaveščenost o družbeno 
angažiranem delovanju v skupnosti. 
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DOBRE PRAKSE

Z AVTOMATIZACIJO STAVB VARČUJEMO Z 
ENERGIJO

Ko v poletni vročini zaključimo z delom v službi, prek telefona 
vklopimo hlajenje v svojem stanovanju, sedemo v avto in ob 
prihodu domov nas pričakajo prijetno ohlajeni prostori. Če 
imamo vgrajen hišni alarm, nam le-ta v primeru vloma pošlje 
sporočilo, ki ga prejmejo tudi pristojne službe. To je le nekaj 
prednosti, ki jih ponuja sistem avtomatizacije funkcij v stavbi.  

Za ponudbo takšnih storitev se je odločil Senožečan Tadej Škamperle, 
ki je v avtomatizaciji stavb prepoznal svojo poslovno priložnost. Je 
univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Po študiju je nekaj 
časa delal v Nemčiji kot programer pri podjetju Siemens, po vrnitvi v 
Slovenijo pa se je med drugim ukvarjal s sistemi avtomatizacije v 
industriji. Obenem je začel slediti uvajanju takšnih sistemov v 
poslovne in bivalne zgradbe. Tadej pravi, da so se sprva za tak sistem v 
domovih odločali le največji tehnološki navdušenci in petičneži, s 
časom pa so tovrstne rešitve postajale zanimive tudi za širši krog 
uporabnikov – zaradi večjega poznavanja sistemov in čedalje 
dostopnejših cen. Tadej je takrat prepoznal priložnost in se odločil, da 
tudi sam začne ponujati te storitve. Potrebna elektrotehniška znanja je 
imel, primanjkovalo pa mu je ostalih podjetniških veščin. Zato se je leta 
2013 vključil v projekt Podjetno s svet podjetništva, ki ga je izvajal 
Regionalni razvojni center Koper. Med nekajmesečnim 
izobraževanjem se je seznanil z različnimi podjetniškimi pristopi in 
pridobil dovolj uporabnih znanj za začetek samostojne podjetniške 
poti. Pred dvema letoma se je zaposlil v družinskem podjetju ABELO 
d.o.o. 

S pametno hišo do prihrankov pri porabi energije

Tadej ponuja rešitve pri avtomatizaciji stanovanjskih ali poslovnih 
stavb. Kot pojasnjuje, je mogoče avtomatizirati različne funkcije: 
ogrevanje ali hlajenje, razsvetljavo, prezračevanje, alarm. 
Avtomatizacija ogrevanja lahko na primer za skoraj četrtino zmanjša 
letne stroške ogrevanja. Sistem meri temperaturo v vsakem prostoru 
posebej in ogreva prostore ločeno. Ogrevanje se izključi ob odprtju 
okna. Klimatska naprava deluje le, ko je kdo doma. Ko je stanovanje 
prazno, se ugasne. Mogoč je tudi zagon na daljavo s pomočjo 
prenosnega telefona. Tako se iz službe vrnemo v že ohlajen dom. Pri 
avtomatskem prižiganju luči se le-te prižgejo, ko je oseba v prostoru in 
ugasnejo, ko oseba prostor zapusti. Luči je možno prižigati ali ugašati 
tudi s tabličnim računalnikom ali pametnim telefonom. Med daljšo 
odsotnostjo od doma se lahko luči ugašajo in prižigajo po vnaprej 
določenem programu, s čimer se ustvarja vtis, da je nekdo doma. 
Sistem omogoča še izklop vseh luči v stanovanju s pritiskom na eno 
tipko. 

Če je v hišo vgrajen alarm, pametna hiša posreduje sporočilo o 
sproženem alarmu lastniku in ostalim pristojnim službam. 
Avtomatizirano je lahko tudi spuščanje senčil zvečer in ob vročih dneh 
ter dvigovanje zjutraj ali pri nevihti. Avtomatizirano prezračevanje 
prižiga in ugaša ventilatorje oz. odpira in zapira motorizirana okna. 
Sistem omogoča še izključitev napajanja nevarnih naprav (npr. 
likalnika, električne pečice) preko prenosnega telefona, nadzoruje 
zalivanje vrta, vklaplja avdio oz. video opremo. Upravljanje pametne 
hiše poteka prek tabličnega računalnika, prenosnega telefona, 
osebnega računalnika ali zaslona, občutljivega na dotik, ki je nameščen 
na steni oz. mizi. 

Zanimanje za avtomatizacijo stavb narašča

Takšne sisteme ponujajo predvsem tuja podjetja, v zadnjih letih pa je 
tudi v Sloveniji kar nekaj podjetij vstopilo na trg s svojimi rešitvami, saj 
razvijajo, ponujajo in nudijo podporo za sisteme avtomatizacije stavb, 
pojasnjuje Tadej. Danes so tako na voljo sistemi, ki temeljijo na 
različnih naprednih tehnologijah, zato so cene dostopnejše. Po obdobju 
rahlega zatišja zaradi ekonomskih razmer, se ljudje čedalje bolj 
zanimajo za avtomatizacijo stavb. Lastniki pri novogradnjah in 
prenovah stavb zato vidijo te sisteme kot investicijo, ki bo, poleg 
udobja in varnosti, v prihodnjih letih pripomogla tudi k varčevanju z 
energijo. In prihranki so na daljši rok lahko občutni, poudarja Tadej.  
Sisteme se namešča v javne in poslovne stavbe zaradi boljšega nadzora 
nad objektom in varčevanja z energijo, takšne funkcije pa so 
dobrodošle tudi v zasebnih hišah.

   

Tehnologija bo čedalje bolj napredovala in ljudje jo bomo v vedno večji 
meri sprejemali ter jo uporabljali na vseh področjih, tudi v naših 
domovih. Zaradi vseh prednosti, ki jih sistem nudi, je pričakovati, da bo 
povpraševanje tudi v prihodnosti raslo, poudarja Tadej. Pri razvoju in 
uporabi različnih tehnologij se v prihodnosti napoveduje marsikaj in 
velik del tega se bo verjetno tudi res uresničil, je prepričan Tadej. Pri 
tem kot zanimivost navaja raziskave na področju upravljanja različnih 
procesov zgolj z močjo misli – v prihodnosti bomo lahko npr. luč v 
spalnici prižgali tako, da bomo na to zgolj pomislili… 

spletna stran:  www.abelo.si

Prihodnost prinaša upravljanje 
procesov z mislimi

FINANCIRANJE MALIH IN SREDNJIH 
PODJETIJ TER INOVATIVNIH START-UPOV

Partnerji projekta SMART INNO so v Kopru organizirali dogodek o 
financiranju malih in srednjih podjetij ter inovativnih start-upov. 
Dogodek je bil namenjen podjetjem, bodočim podjetnikom, start-
upom, inovativnim podjetjem, podjetniškim podpornim inštitucijam 
ter ključnim deležnikom pri financiranju MSP. Dogodka so se udeležili 
predstavniki vladnih in podpornih inštitucij, banke, sklad tveganega 
kapitala, poslovni angel, pripravljalci crowdfunding kampanij in 
podjetja. Na okrogli mizi so udeleženci skušali odgovoriti na vprašanja 
o tem ali se ponudba finančnih virov za MSP dovolj hitro prilagaja 
novim gospodarskim razmeram, kakšne so možnosti MSP za 
pridobitev javnih in zasebnih finančnih virov in kako pridobiti 
zasebnega investitorja ter kdaj je primeren crowdfunding.  

Dogodek, ki se je odvil 1.10.2015 na Primorski gospodarski zbornici, 
je bil organiziran v okviru projekta SMART INNO- Inteligentna mreža 
in trajnostni inovacijski grozd za dvig konkurenčnosti malih in srednjih 
podjetij v Jadranu na področju raziskav, razvoja in inovacij (RRI)  -  
Jadranski čezmejni program IPA 2007-2013.

Več informacij o projektu: Tina Matekovič, , 
RRC Koper, 

tina.matekovic@rrc-kp.si
www.rrc-kp.si
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NAPOVEDNIK

OBVESTILO ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) je začela 
s pošiljanjem obvestil o predvidenih zneskih neposrednih plačil in 
dodelitvi plačilnih pravic tistim nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki 
so v okviru zbirne vloge za leto 2015 vložili vlogo za dodelitev 
plačilnih pravic in vloge za neposredna plačila. Namen obvestila je 
seznanitev vlagateljev o ocenjenem znesku neposrednih plačil in tako 
predstavlja osnovo za odločitev o sodelovanju vlagatelja v shemi za 
male kmete. Vsebina obvestila je informativnega značaja, zato 
vložitev pritožbe oz. ugovora nanj ni predvidena. 

Več: www.arsktrp.gov.si

SHEMA ZA MALE KMETE

Pri odločitvi vam lahko pomagajo tudi kmetijski svetovalci, zato se 
nanje čim prej obrnite.
Nosilci kmetij, ki so oddali vlogo za neposredna plačila za letos, bodo v 
kratkem od Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) 
prejeli informativni izračun letošnjih subvencij, na podlagi katerega se 
bodo lahko odločili za vstop v shemo malih kmetov. Vanjo lahko 
vstopijo le do 15. oktobra.

Poenostavljeno prejemanje subvencij
Pri shemi malih kmetov ne gre za samostojno plačilo, kot so plačila za 
uveljavljanje plačilnih pravic ali proizvodno vezana plačila, denimo za 
rejo bikov ali volov ali gojenje beljakovinskih rastlin ... Shema malih 
kmetov zamenjuje prej našteta plačila in naj bi poenostavila 
prejemanje neposrednih plačil za male kmete do leta 2020. Vsakemu, 
ki bo vstopil v to shemo, bo AKTRP izračunala letošnje subvencije in 
znesek plačil za vsa prihodnja leta do leta 2020. Višina plačila je 
omejena na največ 1.050 evrov na leto.

Shema za male kmete prinaša dve poenostavitvi
Kmetje, ki bodo vključeni v to shemo, bodo izvzeti iz vseh zahtev 
zelene komponente. Ne bodo imeli kontrol navzkrižne skladnosti s 
strani AKTRP, kljub temu pa bodo morali izpolnjevati vse pogoje 
navzkrižne skladnosti, ki jih bodo lahko kontrolirale inšpekcijske 
službe.

Slabosti sheme za male kmete
Ena od slabosti sheme za male kmete je po oceni KGZS to, da bodo 
kmetije kljub že vnaprej določenemu znesku letnih plačil morale vsako 
leto oddati zbirno vlogo za subvencije. Poleg tega bodo kmetije morale 
zagotoviti, da se ji površine ne bodo zmanjšale. Če od tega pride, ji 
bodo prejem neposrednih plačil v celoti zavrnili. Male kmetije, ki bodo 
v shemi za male kmete, in bodo izpolnjevale pogoje za dodatna 
proizvodno vezana plačila, bodo dobile toliko subvencij, kot jim bo 
AKTRP letos izračunala.

Le letos vstop v shemo za male kmete, izstop pa vsako leto
V shemo malega kmeta je mogoče vstopiti le letos, izstopiti pa bo 
mogoče vsako leto z najavo do 1. januarja posameznega koledarskega 
leta, v katerem nosilec ne želi več biti vključen v shemo.

Pomagajo vam lahko kmetijski svetovalci
Odločitev za vstop v shemo malih kmetov je treba dobro pretehtati. V 
shemo naj se vključijo oziroma v njej ostanejo tisti kmetje, ki so 
prepričani, da bodo uspeli ohranjati stalen obseg upravičenih površin 
ter da ne bodo želeli uveljavljati dodatnih vlog za proizvodno vezana 
plačila, za katera ne bodo mogli prejeti dodatnih plačil, dokler bodo 
vključeni v shemo malih kmetov. Na pomoč jim lahko priskočijo 
kmetijski svetovalci. Na KGZS kmetom svetujejo, da se nanje obrnejo 
takoj, ko prejmejo informativni izračun letošnjih subvencij.

Vir: Moj spletni priročnik 37/15

OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA UKREPE 
KOPOP

Vsi upravicenci, ki ste se vkljucili v ukrep Kmetijsko-okoljska 
podnebna placila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto 
trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega 
usposabljanja. 

V letu 2015 je potrebno usposabljanje opraviti do 20. 12. 2015! - 
rezervnih terminov ni! Namen tega usposabljanja je, da se 
upravicenci kar najbolje seznanite s kmetijsko okoljskimi in 
kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in 
informacijami lažje in z manj napakami izvajate ukrep KOPOP.

Vec: www.kgzs.si

DAVEK NA DODANO VREDNOST PRI UVOZU 
BLAGA

Uvozniki lahko leta 2016 pričakujejo poenostavitve pri obračunavanju 
in plačevanju davka na dodano vrednost pri uvozu blaga. 

Ministrstvo za finance je objavilo predlog novele Zakona o davku na 
dodano vrednost in napoveduje poenostavitve pri obračunavanju in 
plačevanju DDV pri uvozu blaga že v letu 2016. Na finančnem 
ministrstvu predlagajo, naj se DDV pri uvozu obračuna na podlagi 
davčnega obračuna in ne več kot dajatev neposredno ob uvozu blaga. 
Uvoznikom torej ne bo treba več financirati uvoznega DDV. Po 
veljavni zakonodaji se DDV ob uvozu pobira, kot da bil uvozna 
dajatev. Obračuna ga carinski organ in se ga plačuje v skladu s 
carinskimi predpisi, odbitek pa lahko zavezanec uveljavi prek 
obračuna DDV.

Na ministrstvu za finance so zdaj pripravili takšne spremembe 
zakona o DDV, da uvoznikom ne bo treba več financirati uvoznega 
DDV. Potrebnega zneska namreč ne bodo plačali že pri uvozu, ampak 
se bo plačilo opravilo prek obračuna DDV, ki ga mora zavezanec 
predložiti za predpisano obdobje. Spremenjen način obračunavanja in 
plačevanja DDV pri uvozu blaga predstavlja za gospodarske subjekte 
velike koristi, to še posebej velja za velike uvoznike in neto izvoznike, 
saj jih uvoz ne bo več finančno obremenjeval, ampak bo predstavljal le 
administrativno operacijo. Novela zakona bo po načrtih uveljavljena s 
1. januarjem 2016, vendar je zaradi potrebnih prilagoditev 
informacijskih sistemov davčnih zavezancev in davčnega organa 
predvideno, da se bo spremenjena ureditev uporabljala od 1. julija 2016 
dalje.

Vir: Podjetniški portal

SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

Oddaja prijave do 4. oktobra 2015 
Slovenski forum inovacij je poslovni dogodek, na katerem se 
predstavljajo najbolj perspektivne slovenske inovacije. Poslovni 
dogodek vsako leto obišce nekaj tisoc podjetnikov, razvojnikov, 
raziskovalcev, inovatorjev, managerjev, predstavnikov podpornih 
institucij, novinarjev in tistih, ki se spogledujejo s podjetniško potjo, 
zato je ena izmed kljucnih prednosti sodelovanja na dogodku v 
pridobivanju poslovnih stikov in mreženje. 

Jubilejni, 10. Slovenski forum inovacij bo potekal 17. in 18. novembra 
2015 v Šempetru pri Gorici v Športnem centru HIT. Dogodek 
organizira Javna agencija SPIRIT Slovenija s financno podporo 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dodatne informacije: 
sfi@spiritslovenia.si 
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OBČINA NOVA GORICA

Popravek objave zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin v 
obrtni coni Solkan, parc. št. 1380/4, k.o. Solkan – sprememba 
roka za oddajo ponudb

Rok za oddajo ponudb: do 7.10.2015 do 12.00 ure. 
 

Objava zbiranja 
ponudb z dne 15.9.2015  

OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA

Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Šempeter-Vrtojba 
2015/2016

Rok za prijavo: 22.10.2015, 23:59
Datum objave: 22.09.2015 07:00
Šifra: 60302-2/2015-4

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 2015/2016 št. 60302-2/2015-3, 
razpisuje 6 štipendij za nadarjene dijake in študente Občine Šempeter-
Vrtojba, in sicer: 3 štipendije za dijake in 3 štipendije za študente

Na razpis se lahko prijavijo dijaki srednješolskega izobraževanja, 
študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v 
Sloveniji in študenti, ki študirajo v tujini, če izpolnjujejo naslednje
 pogoje:

- dijaki, ki ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso starejši od 17 let, 
- študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega študija, ki se 
izobražujejo v Republiki Sloveniji, če ob vpisu v prvi letnik niso
starejši od 24 let, 

- študenti dodiplomskih študijskih programov, ki se izobražujejo v 
tujini, od vključno prvega letnika, če ob vpisu v prvi letnik niso starejši 
od 24 let

Rok za oddajo prijav, z vsemi potrebnimi dokazili je 22. oktober 2015. 
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«.

več: www.sempeter-vrtojba.si

OBČINA AJDOVŠČINA

Javni razpis za štipendije in nagrade za izjemne dosežke 
Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom 
vključenim v srednješolsko izobraževanje, študentom vključenim v 
programe višješolskega ali visokošolskega izobraževanja ter nagrad za 
izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov. Občina Ajdovščina, 
Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina na podlagi 14. člena 

 (Uradni list RS, št. 70/14 – v nadaljevanju Pravilnik) in 
Sklepa o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev v letu 
2015 z dne 12.3.2015, objavlja

 I.       PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je:
-         štipendiranje dijakov in študentov z namenom spodbujanja 
izobraževanja dijakov in študentov za lokalno pomembne ali 
deficitarne poklice ter vzpostavljanja enakih možnosti za 
izobraževanje in
-         podelitev nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in 
študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na 
področju izobraževanja.
Občina Ajdovščina v letu 2015 razpisuje:
1.)   2 štipendiji za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, in 
sicer:
-        1 štipendijo za poklic logopeda (klinični logoped, logoped za 
individualno govorno terapijo),
-        1 štipendijo za poklic zdravnika (specialist družinske medicine) 
ali zobozdravnika.
V kolikor ni ustreznih prijav za podelitev štipendij po prvi oz. drugi 
alineji, se lahko štipendiji podelita za katerikoli poklic naveden v tej 
točki.
2.)   10 občinskih štipendij za dijake oziroma študente iz socialno 
in ekonomsko šibkih družin
Rok za oddajo vlog je torek, 20.10.2015. Šteje se, da je vloga 
pravočasna v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na 
naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali 
osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina, do 15.00 
ure. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo 
zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina, 
kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št.: 05/365-91-37, v času uradnih ur 
organa, ali po elektronski pošti .

Pravilnika o 
štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in 
študentov

jerica.stibilj@ajdovscina.si

Popravek objave zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin v 
obrtni coni Solkan, parc. št. 1518/5 in 1519/4, obe k.o. Solkan – 
sprememba roka za oddajo ponudb

Rok za oddajo ponudb: do 7.10.2015 do 12.00 ure. 
   

Več: 

Objava zbiranja 
ponudb z dne 15.9.2015

www.nova-gorica.si

OBČINA PIRAN

Obcina Piran, v sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana, 
Podružnico Koper, Gortanov trg 1, Koper, dne 4.9.2015 je na svoji 
spletni strani www.piran.si objavila javni razpis za dodelitev 
dolgorocnih posojil s subvencionirano obrestno mero za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v obcini Piran, 
namenjen majhnim podjetjem in samostojnim podjetnikom s sedežem 
dejavnosti na obmocju obcine Piran. Nameni dodeljevanja posojil s 
subvencionirano obrestno mero (nakup opreme; nakup, gradnja ali 
adaptacija poslovnih prostorov; nakup, ureditev in opremljanje 
zemljišc za gradnjo poslovnih prostorov; nematerialne investicije) kot 
tudi pogoji za njihovo pridobitev so podrobneje opredeljeni v javnem 
razpisu. Javni razpis je odprt do 30. 10. 2015 oziroma do porabe 
sredstev. 

Obrazec vloge za dodelitev dolgorocnega posojila s subvencionirano 
obrestno mero za projekte malega gospodarstva v letu 2015 je 
prosilcem od dneva objave javnega razpisa na voljo na omenjeni 
obcinski spletni strani http://www.piran.si kot tudi v glavni pisarni 
Obcine Piran oziroma v casu uradnih ur tudi na Uradu za 
gospodarstvo in turizem, kjer lahko interesenti prejmejo dodatne 
informacije v zvezi z razpisom. V primeru porabe sredstev pred 
iztekom razpisnega roka bo Obcina Piran  javno objavila datum porabe 
sredstev.

Vir: http://www.piran.si

UGODNA POSOJILA ZA PROJEKTE

Slovenski regionalno-razvojni sklad (SRRS) je za podjetniške 
projekte objavil javni razpis za sofinanciranje projektov z ugodnimi 
posojili z rokoma prijave 26. 10. 2015 ter 26. 11. 2015. Za ugodna 
posojila lahko vlagatelji kandidirajo po dveh sklopih, ki se 
razlikujeta tudi v obrestni meri.  Sklop 1 nudi posojila s 
(trimesečnim) Euribor-jem ter pribitkom od 0,80 % do 2,50 % letno, 
Sklop 2 pa posojila z referenčno obrestno mero za državne pomoči 
ter pribitkom 1,00 % letno. 

Več informacij: www.regionalnisklad.si
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NOVOSTI PRI SEZONSKEM DELU

S 1. septembrom se je pričel uporabljati nov Zakon o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev. Zakon prinaša kar nekaj novosti 
tudi na področju sezonskega dela. To je še vedno mogoče zgolj v 
kmetijstvu in gozdarstvu, in sicer za dela, ki so neločljivo povezana s 
sezono, v kateri je za posamezno dejavnost značilen izrazito povečan 
obseg potrebe po delavcih. Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju 
ZRSZ) bo po novem izdal dovoljenje za sezonsko delo v primerih, ko 
se bo sezonsko delo izvajalo do 90 dni v koledarskem letu. V tem 
primeru bodo tujci sezonsko delo opravljali zgolj na podlagi dovoljenja 
za sezonsko delo in vizuma za kratkoročno prebivanje. Če država, iz 
katere tujec prihaja, nima vizumske obveznosti, bo tujec v Sloveniji 
prebival in delal zgolj na podlagi dovoljenja za sezonsko delo, saj 
dovoljenja za prebivanje tujec ne bo več potreboval. 

V primeru, da bo sezonsko delo trajalo več kot tri mesece, ga bo tujec 
lahko opravljal na podlagi soglasja za sezonsko delo k enotnemu 
dovoljenju. Po načelu "vse na enem mestu" je tujcu po novem 
omogočeno, da si uredi enotno dovoljenje za delo in dovoljenje za 
prebivanje na enem mestu (to je na upravni enoti). Tujci, državljani 
tretjih držav, ki bodo v Slovenijo prišli z namenom opravljanja 
sezonskega dela za dlje kot tri mesece, tako ne bodo več potrebovali 
dveh dovoljenj, saj bo enotno dovoljenje nadomestilo tako dovoljenje 
za prebivanje kot tudi delovno dovoljenje.

Uvedba kontrole trga dela
Pomembnejša novost, ki jo prinaša novi zakon na področju sezonskega 
dela, je tudi uvedba kontrole trga dela. Slednje pomeni, da bo ZRSZ 
pred izdajo soglasja oz. dovoljenja za sezonsko delo med drugim 
najprej ugotavljal potrebe po delavcih v evidenci brezposelnih oseb. 
Soglasje oz. dovoljenje za sezonsko delo bo izdal le v primeru, da v tej 
evidenci ne bo primernih oseb.

Brez izjem na področju sklepanja pogodb o delu
Nadalje je treba opozoriti, da novi zakon ne dopušča več izjem na 
področju sklepanja pogodb o delu. Spomnimo, star zakon je dovoljeval 
sklepanje tovrstnih pogodb, če se je delo opravljalo v treh intervalih po 
30 dni z vmesnimi prekinitvami v posameznem koledarskem letu. 
Sezonsko delo se bo po novem lahko opravljalo le na podlagi 
sklenjenega delovnega razmerja. Pogodbo o delu pa bo s tujcem možno 
skleniti le ob spoštovanju predpisov civilnega in delovnega prava, pri 
čemer je posebno pozornost treba nameniti elementom delovnega 
razmerja. V koliko bo tujec delo opravljal osebno, za plačilo, 
nepretrgoma, v okviru organiziranega delovnega procesa in po 
navodilih ter pod nadzorom delodajalca, bo z njim treba skleniti 
pogodbo o zaposlitvi. Na koncu naj dodamo, da bodo vse vloge za 
izdajo dovoljenj za sezonska dela, ki so bile vložene pred 1. 
septembrom, rešene po starem Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev 
(ZZDT-1, Uradni list RS, št. 26/11, 21/13 -ZUTD-A in 100/13 - ZUTD-
C). Prav tako ostanejo v veljavi vsa delovna dovoljenja izdana na 
podlagi ZZDT-1, in sicer do poteka njihove veljavnosti.

Vir: www.kgzs.si

VREDNOSTNI BONI ZA POSLOVNE PARTNERJE

Podjetje želi poslovne partnerje obdariti z vrednostnimi boni (4 x 10 
EUR), ki bi jih lahko unovčili v industrijski prodajalni, s čimer bi 
pospešili tudi prodajo. 

Predvidevamo, da v zadevnem primeru poslovni partnerji prejmejo 
brezplačni kupon za popust, ki jim zagotavlja pravico do popusta ob 
unovčenju kupona za dobavo določenega blaga v vaši prodajalni (torej 
ne gre za prejete kupone za popust pri tretji osebi). V kolikor je temu 
tako, do DDV implikacij pride šele ob dejanskem unovčenju teh 
kuponov v vaši prodajalni. Če je kupon unovčen pri vaši prodajalni, se 
torej davčna osnova za to dobavo zniža za znesek popusta (zmanjšan za 
vključen DDV). Tako kupec za izdelek v vrednosti 100 EUR plača le 90 
EUR, če pri tem unovči kupon za popust v vrednosti 10 EUR.

. V tem primeru je treba upoštevati prvi odstavek 36. člena ZDDV-
1, ki določa, da pri dobavah blaga ali storitev davčna osnova 
vključuje vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali v 
storitvah), ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od 
kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave, vključno s 
subvencijami, ki so neposredno povezane s ceno takih dobav, če ni s 
tem zakonom drugače določeno. Nadalje točka b) šestega odstavka 
36. člena ZDDV-1 določa, da se v davčno osnovo ne vštevajo 
cenovni popusti in rabati, odobreni naročniku in obračunani v 
trenutku dobave. To posledično pomeni, da v prodajalni ob nakupu 
in predložitvi kupona kupcu obračunate DDV od davčne osnove, ki 
je znižana za vrednost popusta.

Vir: DDV v poslovni praksi

V zadevnem primeru bo, 
predvidevamo, torej dejansko 
prišlo do dobave blaga za 
plačilo, pri čemer bo podjetje 
imetniku kupona priznalo 
določen popust, izražen na tem 
kuponu

OKOLJSKA DAJATEV ZA FTP

Zavezanec sam obračuna in plača okoljsko dajatev za FTP, kadar 
FTP sam proizvede, pridobi iz druge države EU ali jih sam uvozi iz 
tretjih držav. Če zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe 
FTP pridobi FTP od pravne osebe ali od samostojnega podjetnika 
posameznika, ki na območju RS opravlja dejavnost trgovine s FTP, 
potem okoljsko dajatev zavezancu obračuna in vplača v proračun RS ta 
oseba (prodajalec je plačnik okoljske dajatve).

Fluorirani toplogredni plin (FTP) tetrafluoretan z oznako HFC-
134a, s potencialom globalnega segrevanja 1300 je zajet v prvem 
delu priloge I Uredbe 842/2006/ES in zanj v skladu s prvim odstavkom 
19. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 47/13) nastane obveznost za 
obračun okoljske dajatve zaradi uporabe FTP, ko je FTP:

·proizveden v RS, pridobljen v drugi državi članici EU ali 
uvožen iz tretjih držav, prvič dan v promet v RS ali

·v RS prvič uporabljen, če je oseba, ki je FTP proizvedla, 
pridobila ali uvozila končni uporabnik FTP.

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve zaradi uporabe FTP je enota 
obremenitve (EO), ki je enakovredna obremenitvi 1 kg emisije CO2. 
Seštevek EO je enak odstotku zmnožka mase posameznega FTP in 
njegovega potenciala globalnega segrevanja, glede na namen 
uporabe tega plina. Višino zneska na EO določi Vlada RS s sklepom, 
ki se objavi v Uradnem listu RS. Sklep o določitvi zneska na enoto 
obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS št. 96/14 in je začel veljati 6. januarja 2015 določa, da 
je znesek na enoto obremenitve okolja z emisijo CO2 od dneva 
uveljavitve enak 0,01728 Ä. V skladu s tretjim odstavkom 19. člena 
uredbe o okoljski dajatvi se pri obračunu okoljske dajatve zaradi 
uporabe FTP obračunava petkrat manjša cena kot je znesek na EO, ki je 
naveden v sklepu Vlade RS in se uporablja pri obračunu okoljske 
dajatve zaradi zgorevanja goriva. Tako znaša znesek na EO zaradi 
uporabe FTP do nadaljnjega 0,01728 Ä : 5 (0,003456 Ä). Iz navedenega 
sledi, da je potrebno trenutno za kilogram FTP R-134a, ki se uporabi za 
polnjenje klimatskih naprav, ker gre v tem primeru za vzdrževanje 
opreme, ki vsebuje FTP, plačati 4,4928 Ä okoljske dajatve.

Vir: www.dara.si
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ZAKONODAJA

VALUTA PLAČILA

Ali mora podjetje imeti v splošnih pogojih navedeno valuto plačila in 
kakšni predpisi se upoštevajo pri določitvi roka plačila?

Obligacijski zakonik (v nadaljevanju: OZ) v 120. členu določa, da 
splošni pogoji, ki jih določi en pogodbenik, bodisi vsebovani v 
formularni pogodbi bodisi se pogodba nanje sklicuje, dopolnjujejo 
posebne dogovore med pogodbenikoma v isti pogodbi in praviloma 
zavezujejo tako kot ti. Splošni pogoji pogodbe morajo biti objavljeni na 
običajen način. Splošni pogoji zavezujejo pogodbeno stranko, če so ji 
bili ob sklenitvi pogodbe znani ali bi ji morali biti znani. Če se splošni 
pogoji in posebni dogovori ne ujemajo, veljajo slednji.Nadalje 121. 
člen OZ določa nična določila splošnih pogojev, ki nasprotujejo 
samemu namenu sklenjene pogodbe ali dobrim poslovnim običajem, 
in to celo, če je splošne pogoje, ki jih vsebujejo, odobril pristojni organ. 
Sodišče lahko zavrne uporabo posameznih določil splošnih pogojev, ki 
drugi stranki jemljejo pravico ugovorov, ali tistih določil, na podlagi 
katerih izgubi pravice iz pogodbe ali roke ali so sicer nepravična ali 
pretirano stroga zanjo.OZ v 289. členu določa še, da če rok ni 
določen, in tudi namen posla, narava obveznosti in druge 
okoliščine ne zahtevajo za izpolnitev nekega roka, lahko upnik 
zahteva takojšnjo izpolnitev obveznosti, dolžnik pa po svoji strani 
od upnika, da izpolnitev takoj sprejme. Zakon o varstvu potrošnikov 
(v nadaljevanju: ZVpot) v 22. členu določa, da se za pogodbene pogoje 
po tem zakonu štejejo vse sestavine pogodbe, ki jih določi podjetje, 
zlasti tiste, ki so določene v obliki formularne pogodbe ali splošnih 
pogojev poslovanja, na katere se pogodba sklicuje.

Pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo 
pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom. Šteje se, da je bil 
potrošnik seznanjen s celotnim besedilom pogodbenih pogojev, če ga 
je nanje podjetje izrecno opozorilo in če so mu bili dostopni brez težav. 
Pogodbeni pogoji iz prvega odstavka tega člena morajo biti jasni in 
razumljivi. Nejasna določila je treba razlagati v korist potrošnika. 
Cena je poleg stvari bistvena sestavina pogodbe. Vsaka cena ima 
valuto, zato je valuta posledično določena skupaj s ceno v pogodbi ali 
pa splošnih pogojih, saj so ti, v skladu z zgoraj navedenim, del 
pogodbe. Ceno lahko določite v splošnih pogojih pogodbe, ni pa nujno. 
Zagotovo pa mora biti določena v pogodbi.

Rok plačila ureja OZ, in sicer ne določa izrecno, da mora biti 
slednji določen. Vsekakor pa vam je v konkretnem primeru v interesu, 
da ga določite, saj dolžnik z neplačilom do določenega roka pride v 
zamudo. Tudi rok plačila je lahko določen v pogodbi ali pa splošnih 
pogojih, saj so ti, kot že rečeno, del pogodbe. Razlika je v tem, da je 
splošne pogoje enostavneje spreminjati kot pogodbo.

Vir: Računovodski in davčni nasvet

H R A M B A K N J I G O V O D S K I H  L I S T I N ,  
POSLOVNIH KNJIG IN LETNIH POROČIL

V Zakonu o računovodstvu (Ur. list 23/99) in v 47. členu Pravilnika o 
računovodstvu, št. 004-76/2004/1, z dne 15.11.2004 (v nadaljevanju 
pravilnik), V. poglavje – Zaključevanje poslovnih knjig ter hramba 
knjigovodskih listin, poslovnih knjig, letnih poročil je predpisano, da 
se poslovne knjige in knjigovodske listine hranijo v arhivu. Nadalje so 
v 30. členu Zakona o računovodstvu in v 48. členu pravilnika določeni 
najkrajši roki hrambe:

·2 leti - prodajni in kontrolni bloki, pomožni obračuni in 
podobne knjigovodske listine.

·3 leta - knjigovodske listine plačilnega prometa.
·5 let - knjigovodske listine na podlagi katerih se knjiži, z 

zakonom določene listine, pomožne knjige.
·10 let - kupoprodajne pogodbe za nepremičnine, glavna 

knjiga in dnevnik.
·TRAJNO: letna poročila, končni obračuni plač zaposlenih, 

izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov 
plač.

Za posebnosti velja naslednje:
·dokumentacija v zvezi z namenskimi sredstvi iz naslova 

kupnin (razpolaganje in uporaba teh namenskih prejemkov 
proračuna je opredeljena v Zakonu o uporabi sredstev 
pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 47/02)) se 
hrani trajno;

·dokumentacija v zvezi s proračunskim skladom Ministrstva 
za zdravje se hrani 10 let;

·dokumentacija v zvezi s proračunsko rezervo se hrani 10 let;
·dokumentacija za Evropsko postavko 2501 in 3400 se hrani 

ločeno, sicer pa skladno s pravili navedenimi v (2) odstavku;
·dokumentacija v zvezi s Twinning projektom, ki ga izvaja 

Služba Vlade RS za evropske zadeve in se evidentira preko 
proračunske postavke 7952, se hrani do leta 2012;

·knjigovodske listine oz. kupoprodajne pogodbe za 
nepremičnine in premičnine posebnih vrednosti (umetniške 
slike, specializirana vojaška oprema, ….) se hranijo trajno, 
ostala dokumentacija za nakup osnovnih sredstev pa skladno 
s pravili navedenimi v (2) odstavku.

Vir: Moj spletni priročnik 30/15

Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. 
RS, št. 114/04) v 57. členu določa, da je 
davčni zavezanec (proračunski uporabnik) 
dolžan hraniti vso prejeto in izdano 
dokumentacijo, še posebej pa: prejete in 
izdane račune, dokumente o popravkih 
računov, dokumente o opravljenem izvozu in 
uvozu, finančno dokumentacijo, dokumente, 
na podlagi katerih je uveljavljal oprostitev 
DDV, obračune DDV in vse druge 
knjigovodske listine, ki se kakorkoli 
nanašajo na promet blaga in storitev oziroma 
na uvoz blaga in so pomembne za 
obračunavanje in plačevanje DDV, najmanj 
10 let po poteku leta, na katero se te listine 
nanašajo.

Čas hrambe te zbirke je odvisen od časa 
hrambe knjigovodskih listin. 

JAVNI POZIV

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pozivamo 
strokovno, zainteresirano in drugo javnost za predložitev 
predlogov sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
(Uradni list RS, št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo; št. 
68/2008, št. 110/2013, št. 56/2015). Strokovno, zainteresirano in drugo 
javnost vabimo, da predloži predloge sprememb zakona z 
obrazložitvami ter jim priloži mednarodne primerjave, s katerimi 
morebiti razpolagajo.  Prejete predloge in pripombe bomo na 
ministrstvu preučili ter po potrebi v okviru svojih pristojnosti 
predlagali ustrezne spremembe. Prosimo vas, da predloge predložite 
do 15. decembra 2015. Vaše predloge zbiramo na el. naslovu: 

. Vsi predlogi bodo objavljeni na naši spletni strani: 

. 

VIR.; 

gp.mgrt(at)gov.si
www.mgrt.gov.si

WWW.MGRT.GOV.SI
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DAVČNA OBRAVNAVA DARIL

Med druge dohodke fizičnih oseb so po 
 uvrščeni vsi tisti dohodki, ki jih ni mogoče uvrstiti  v druge skupine 

dohodkov po tem zakonu: dohodke iz zaposlitve, dohodke iz 
dejavnosti, dohodke, iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, dohodke iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa 
premoženjske pravice ter dohodke iz kapitala. Med druge dohodke po 
določilih 105. člena ZDoh-2 sodijo štipendije, nagrade, darila, dobitki 
v nagradnih igrah in drugo. Za določene druge dohodke  je 
opredeljeno, da so oproščeni plačila dohodnine oziroma se ne vštevajo 
v davčno osnovo (kot npr. kadrovske štipendije do višine minimalne 
plače, ob določenih pogojih prejemki prostovoljcev, državne nagrade 
za izjemne dosežke na določenih področjih, …).

Več: 

 Zakonu o dohodnini (ZDoh-
2)

www.fu.gov.si

ODPUST DOLGA

Odpust dolga pomeni upnikovo izjavo dolžniku, da ne bo zahteval 
poravnave svoje terjatve, in dolžnikovo strinjanje s tem, kar pomeni, da 
takšna obveznost preneha.

Prostovoljna sklenitev dogovora o odpustu dolga med upnikom in 
dolžnikom, kot jo navaja sprejeti predlog ZPIUOD, je urejena s 
319. do 322. členom OZ. Izjava volje je glavni temelj nastanka 
določenega obligacijskega razmerja, s katero je mogoče vplivati tudi 
na obstoječe pravno razmerje. Sama izpolnitev obveznosti je v interesu 
upnika in slednji se lahko izpolnitvi tudi odreče. Namen instituta 
odpusta dolga je v tem, da se upniku omogoča odločanje o izpolnitvi, ki 
ne posega v dolžnikov interes. Upnikov namen pri odpustu dolga je 
praviloma naklonitev premoženjske koristi dolžniku, vendar pa 
slednjemu, podobno kot pri darilu, te ni treba sprejeti. Pri tem velja 
opozoriti, da je od upnikove volje odvisna konkretna vsebina odpusta 
dolga v smislu, ali želi dolg odpustiti deloma ali pa v celoti.

Odpust dolga nastane s sporazumom upnika in dolžnika, torej ima 
pravno naravo dvostranske pogodbe (sprejeti predlog ZPIUOD 
uporablja termin dogovor o odpustu dolgov z dolžnikom). Ta pogodba 
je nujno neodplačne narave, saj je bistven namen upnika, da ne želi 
prejeti dolžnikove izpolnitve. Poudarjanje neodplačne narave pogodbe 
je pomembno zaradi upoštevanja predpostavk za pravno veljavnost 
posla. Tako je pomembna zmota v nagibu, če npr. upnik odpusti dolg iz 
hvaležnosti, je dopustno izpodbijanje odpusta dolga, če se kasneje 
izkaže, da dolžnik ni opravil tistega, kar je po mnenju upnika glavni 
razlog oziroma podlaga za darilo. Odpust dolga je neoblična pogodba, 
ki nastane že s sporazumom obeh strank, ne da bi bilo treba voljo 
izjaviti v posebni obliki. Slednje velja tudi za primere, ko je za veljavno 
sklenitev posla potrebna zakonsko določena oblika. Do odpusta pride 
že s tem, ko upnik izjavi, da želi odpustiti svoj dolg in dolžnik 
takšno naklonitev sprejme. Izjava upnika mora biti jasna in 
nedvomno usmerjena na posledico. Na drugi strani pa dolžniku ni treba 
izrecno izjavljati, da sprejema odpust, zadošča že to, da po upnikovi 
izjavi pokaže, da nima več namena izpolniti obveznosti. Sam učinek 
odpusta dolga nastane v trenutku, ko je dosežen sporazum. V tem 
trenutku ugasne upnikova terjatev in preneha dolžnikova obveznost 
izpolnitve. Pri odpustu dolga dejansko govorimo o pravnem 
prenehanju pravice in ne zgolj o spremembi civilne obveznosti v 
naturalno. Navedeno pomeni, da v primeru, če dolžnik po samem 
odpustu dolga vseeno izpolni obveznost, izpolni nekaj, kar nima 
nobene pravne podlage in iz navedenega razloga lahko zahteva vrnitev 
izpolnitve po pravilih o neupravičeni obogatitvi.

 

med upnikom in dolžnikom obstaja izvršilni naslov ali verodostojna 
listina ter glede katere je bil začet izvršilni postopek, vendar do 
sklenitve dogovora med upnikom in dolžnikom ni bil uspešno 
zaključen in ni verjetno, da se bo uspešno zaključil. Kot dolg po 
sprejetem predlogu ZPIUOD se šteje le dolg, glede katerega sta upnik 
in dolžnik sklenila dogovor o odpustu dolga do 31. 10. 2015 oziroma 
dolg, glede katerega je dolžnik vlogo za odpis vložil do 31. 10. 2015, če 
se dolg odpisuje zaradi zapadle neplačane davčne obveznosti. Kot dolg 
pa se po sprejetem predlogu ZPIUOD ne štejejo dolgovi, ki izvirajo iz 
morebitnega opravljanja dejavnosti dolžnika.

Vir: Računovodski in davčni nasvet

Po sprejetem predlogu ZPIUOD 
bo lahko upnik prostovoljno 
sklenil dogovor o odpustu dolga z 
dolžnikom, pod pogojem, da 
obstaja veljavna in izvršljiva 
denarna obveznost dolžnika do 
upnika in je na dan 31. 12. 2014 
zapadla za več kot  12 mesecev, glede 
katere v trenutku sklenitve dogovora

NOV PRAVILNIK V ZZSDT

V Uradnem listu št. 62/2015, z dne 28. 8. 2015 je bil objavljen 
Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu 
zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve .... 

S 1. 9. 2015 je stopil v veljavo novi Zakon o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), ki v našo prakso 
pridobivanja potrebnih dovoljenj za delo tujcev iz tretjih držav 
(državljanov držav, ki niso članice EU / EGP ali Švice) uvaja enotno 
dovoljenje za prebivanje in delo. Zaradi spremenjenega načina 
vlaganja vlog za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo 
tujcev, je bilo potrebno sprejeti nov pravilnik, v katerem so objavljeni 
tudi prenovljeni obrazci, na podlagi katerih bo vlagatelj na pristojni 
upravni enoti vložil vlogo za pridobitev enotnega dovoljenja.

Vir: www.poslovanjestujino.si

PRI DVEH DELODAJALCIH ZA KRAJŠI 
DELOVNI ČAS

Delavec se lahko za krajši delovni čas od polnega zaposli tudi pri dveh 
delodajalcih in tako doseže 40-urni delovnik. V tem primeru morata 
biti delodajalca pozorna na to, kako naredita obračun plače. Pri 
zaposlitvi za krajši delovni čas se obračuna najmanj sorazmerni 
del plače. Dve zaposlitvi za krajši delovni čas vplivata na to, kako se 
naredi izračun plače: Če je delavec zaposlen pri vsakem od 
delodajalcev za polovični delovni čas oziroma za 20-urni delovnik, se 
pri vsakem od njiju obračuna najmanj polovica plače. Če se je delavec 
dogovori z obema delodajalcema za minimalno plačo – torej za bruto 
plačo v višini 790,73 evrov – mu bo moral vsak od delodajalcev 
obračunati neto plačo od 395,37 evrov osnove. Delodajalca bosta 
morala biti pozorna na to, da bosta obračunala tudi razliko do 
minimalne osnove za plačilo prispevkov. Za letos je ta za polni delovni 
čas 800,93 evrov. Ob bruto osnove za obračun minimalne plače 395,37 
evrov je končni strošek za vsako posamezno podjetje brez upoštevanja 
dodatkov za prevoz in prehrano 459,02 evra mesečno. Z obračunom 
razlike do minimalne osnove za plačilo prispevkov, pa je znesek seveda 
še nekoliko višji. Oba delodajalca obračunata sorazmerni del 
prispevkov. Glede akontacije dohodnine pa je drugače. Delodajalec, 
pri katerem doseže delavec pretežni del dohodka, izračuna akontacijo 
dohodnine po dohodninski lestvici preračunano na 1/12 leta ter 
upošteva 1/12 olajšav. Drugi delodajalec pa obračuna akontacijo 
dohodnine v višini 25 odstotkov, ne obračuna pa nobenih olajšav. 
Delavec in delodajalca se bodo morali dogovoriti tudi, kako se 
bodo delili ostali stroški za prevoz na delo in prehrano ter kako bo 
delavec koristil letni dopust. Ne glede na to, ali dela polni delovni čas 
pri enem ali dvema delodajalcema ali pa je morda zaposlen le za 
polovični delovni čas, delavcu pripadajo najmanj štirje tedni letnega 
dopusta. V skladu s kolektivnimi pogodbami, ki morebiti obvezujejo 
delodajalca, mu pripadajo tudi drugi dodatki.

Vir: www.data.si
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IZOBRAŽEVANJE ZA ZOO TRGOVINE

Izobraževanje z izpiti za oskrbnike hišnih živali - ZOO trgovine bo 
potekalo v soboto, 24. oktobra 2015 od 9. do 16. ure, 

Vir: www.tzslo.si

NOVA IZDAJA DOKUMENTA SIAES/ECS - 
IZVOZNI SISTEM

Komisija in države clanice si s pomocjo interoperabilnih in dostopnih 
elektronskih carinskih sistemov prizadevajo vpeljati vseevropske 
storitve e-uprave. To spodbuja logistiko dobavne verige in carinske 
postopke pri pretoku blaga v Evropsko unijo in iz nje ter zmanjšuje 
nevarnost ogrožanja varnosti in zašcite državljanov. Carinski sistemi, 
ki jih upravljajo carinske uprave in Komisija, morajo biti na voljo 
gospodarskim subjektom in interoperabilni tako med seboj kot z 
drugimi sistemi, ki jih upravljajo drugi organi, povezani z 
mednarodnim pretokom blaga. 

V ta namen je bila sprejeta  odlocba Sveta in Evropskega 
parlamenta o brezpapirnem okolju za carine in trgovino, ki sledi 
smernicam lizbonske agende o povecanju konkurencnosti družb, ki 
poslujejo v Evropi. Kljucne cilje e-carine je možno opisati kot ukrepe 
za povecanje ucinkovitosti carinske kontrole in zagotovitev 
neprekinjenega pretoka podatkov. To omogoca ucinkovitejše 
carinjenje, zmanjšuje administrativne ovire, boj proti goljufijam, 
organiziranemu kriminalu in terorizmu, varovanje davcnih 
interesov, vecjo varnost intelektualne lastnine in kulturne 
dedišcine, vecjo varnost blaga in mednarodne trgovine ter boljšo 
zašcito zdravja in okolja. Zato je zagotovitev informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij za namene carinjenja bistvenega pomena. 
Financna uprava RS nudi na elektronskem  portalu e-Carina možnost 
direktne uporabe nekaterih brezplacnih aplikacij.

Vec: www.fu.gov.si

v prostorih Doma gospodarstva - 
Dvorana D, Dimičeva 13, 
Ljubljana, v organizaciji TZS - 
Sekcije ZOO trgovin in Univerze v 
Ljubljani, Veterinarska fakulteta, 
Center za podiplomski študij in 
permanentno izobraževanje.

S.P. Z NORMIRANIMI STROŠKI

Za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov 
se lahko odločijo zavezanci, katerih prihodki iz dejavnosti v davčnem 
letu pred ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih 
odhodkov ne presegajo 50 tisoč evrov ali, pod določenimi pogoji, 100 
tisoč evrov.

Obdavčitev družb z upoštevanjem normiranih odhodkov
Družbe lahko ugotavljajo davčno osnovo kot razliko med prihodki in 
80-odstotnimi normiranimi odhodki, če njihovi prihodki, ugotovljeni 
po računovodskih predpisih, ne bodo presegli 50 tisoč evrov oziroma 
100 tisoč evrov, če je bila pri zavezancu vsaj 5 mesecev obvezno 
zavarovana v skladu s ZPIZ-2 vsaj ena oseba za polni delovni čas. 
Takšna vrsta obdavčitve je namenjena za mikro družbe. Davčna 
stopnja je 17-odstotna. Ker se upoštevajo normirani odhodki, nimamo 
možnosti upoštevanja davčnih olajšav. V praksi to pomeni, da:

·ne moremo upoštevati olajšav za osnovna sredstva in
·ne moremo upoštevati preteklih davčnih izgub in prenosa 

neizkoriščenih olajšav iz preteklih let. 

Dejavnost moramo priglasiti DURS-u do konca marca. Za 
ugotavljanje prihodkov je potrebno voditi poslovne knjige. Družba 
mora preiti nazaj na sistem obračuna davka na podlagi dejanskih 
prihodkov in odhodkov, če bo presegla 50 oziroma 100 tisoč evrov 
prihodkov, vendar šele po tem, ko bo v izkazu poslovnega izida 
izkazovala prihodke nad 50 (100) tisoč evrov za dve leti zapored. V 
primeru, da je podjetje DDV zavezanec, je potrebno voditi knjigo 
prejetih in izdanih računov.

Obdavčitev zasebnikov z upoštevanjem normiranih odhodkov
Zasebniki prav tako lahko ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem 
80-odstotnih normiranih odhodkov, če njihovi prihodki niso višji kot 
50 tisoč evrov oziroma 100 tisoč evrov za tiste davčne zavezance, ki 
bodo v davčnem letu vsaj 5 mesecev prijavljeni v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za polni delovni čas ali pa imeli zaposleno 
osebo za vsaj 5 mesecev za polni delovni čas. Davčna stopnja je 20-
odstotna in pomeni dokončno obdavčitev, kar pomeni, da se dobiček ne 
všteva v dohodnino. Zasebnikom ni potrebno voditi poslovnih knjig, 
Ministrstvo za finance pa predpiše, katere evidence je potrebno voditi. 
Tudi v tem primeru ni možnosti upoštevati davčnih olajšav za 
dejavnost, možnosti upoštevanja splošne olajšave in drugih osebnih 
davčnih olajšav. V tem primeru se davek plača tudi v primeru, če 
podjetje izkaže več odhodkov kot prihodkov. Zasebnik mora preiti 
nazaj na sistem obračuna davka na podlagi dejanskih prihodkov in 
odhodkov, če bo v poslovnem letu presegel 50 (100) tisoč evrov 
prihodkov, vendar šele po tem, ko bo v izkazu poslovnega izida 
izkazoval prihodke nad 50 (100) tisoč evrov za dve leti zapored. Po 
novem na računih niti za zasebnike niti za gospodarske družbe ni 
potrebno pisati podatkov o normiranih odhodkih in akontaciji 
dohodnine. Če je zasebnik DDV zavezanec, znesek DDV normalno 
izkaže na računu.

Vir: Zavod Mladi podjetnik

OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE

Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v 
Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati 
prek sistema e-VEM. Obvezna uporaba sistema e-VEM je določena v 
devetem odstavku 7. člena v povezavi s 109. členom Zakona o matični 
evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1. Projekt 
podpore elektronskemu urejanju obveznih socialnih zavarovanj se 
izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, skrbnikom 
sistema e-VEM. Projekt delno financira Evropska unija, Evropski 
socialni sklad.

Več: www.zzzs.si

NEPOSREDNI ELEKTRONSKI DOSTOP DO 
VSEH LISTIN

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o sodnem registru 
( ) AJPES od 28.9.2015 dalje državnim organom in stečajnim 
upraviteljem omogoča neposreden elektronski dostop do vseh listin, na 
podlagi katerih je bil opravljen vpis v sodni register. 

Državni organ oziroma stečajni upravitelj z AJPES sklene dogovor, na 
podlagi katerega pridobi ustrezne pravice za dostop do listin. Za dostop 
do listin se mora uporabnik v sistemu AJPES identificirati z veljavnim
kvalificiranim digitalnim potrdilom. 

Uporabnik se z zahtevo za dostop obrne na: .

ZSReg

srep.tajnistvo@ajpes.si

VRAČILO TROŠARINE

Na podlagi Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, 
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14) in 
Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo 
za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, 
21/13 in 54/14), imajo za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon 
kmetijske in gozdarske mehanizacije, kupci pravico do vračila 
trošarine v višini 70 % povprečnega zneska trošarine, ki je predpisana 
za plinsko olje za pogonski namen v obdobju, za katero se zahteva 
vračilo trošarine. 

Vračilo trošarine se priznava za dejansko porabljene količine goriva, 
vendar največ do najvišje normativne porabe goriva. Le-ta se določi za 
koledarsko leto glede na površino in dejansko rabo kmetijskih in 
gozdnih zemljišč v Republiki Sloveniji v uporabi upravičenca, kakor ju 
izkazujejo grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva 
(GERK) oziroma zemljiški kataster.

Več : www.fu.gov.si
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RETENCIJSKA OZ. PRIDRŽNA PRAVICA

Retencijska oziroma pridržna pravica je pravica upnika, da zadrži 
stvar, do katere je prišel zakonito, dokler dolžnik ne poplača 
svojega dolga. Eden od primerov, kdaj in kako se retencijska pravica 
uporabi v praksi, je npr, ko se odda neko stvar v popravilo. Takrat lahko 
serviser, ki popravi stvar, slednjo zadrži, dokler mu ta, ki je oddal stvar 
v popravilo, ne plača njegove storitve. Retencijska pravica je možna 
tudi v primeru, kadar gost hotela prinese v hotel svoje stvari. Ob 
neplačilu hotelskega računa ima hotel pravico zadržati gostove stvari, 
dokler gost ne poravna računa.

Retencijsko pravico je možno uveljavljati le, kadar so izpolnjeni 
določeni pogoji:

·terjatev, ki izhaja iz pridržane stvari, je zapadla (lahko tudi 
na nedospelih terjatvah, če je dolžnik plačilno nesposoben)

·retencijska pravica se lahko uveljavlja le na stvareh 
·retencijska pravica se lahko izvaja le, kadar je dolg denarni
·stvar se mora dejansko nahajati pri upniku

PATENT 

Kaj je možno zaščititi kot patent in kako poteka postopek 
patentiranja? Vsega ni mogoče patentirati, zato si lahko v 
nadaljevanju članka preberete več o tem, kaj lahko zaščitite s 
patentom, kako to storite in koliko vas bo stalo. S patentom je možno 
zaščititi izum oziroma tehnično rešitev, ki pa je nova, na inventivni 
ravni in industrijsko uporabljiva. Izum oziroma tehnična rešitev je 
nova, če ni obsežena s stanjem tehnike, se pravi, da ni bila pred 
datumom vložitve patentne prijave dostopna javnosti z ustnim ali 
pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način. Izum je na 
inventivni ravni, če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz 
stanja tehnike.

Izum je industrijsko uporabljiv, če se predmet izuma lahko 
proizvede ali uporabi v katerikoli gospodarski dejavnosti, 
vključno s kmetijstvom. Odkritja, znanstvene teorije, matematične 
metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno 
aktivnost se neposredno kot taki ne štejejo za izume in torej ne morejo 
biti predmet patentnega varstva. 

Patent tudi ne more biti podeljen za izume kirurškega ali 
diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja 
neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki 
se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri 
takšnem postopku. S patentom se tudi ne da zavarovati izuma, katerega 
uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo.

Imetnik patenta mora dokazilo o novem, industrijsko 
uporabljivem izumu, ki je na inventivni ravni predložiti 
najkasneje do izteka 9. leta po vložitvi prijave, sicer veljavnost 
nepreklicno preneha po desetih letih, razen v primeru patenta s 
skrajšanim trajanjem. Kot pisno dokazilo lahko služi patent, podeljen 
za isti izum pri Evropskem patentnem uradu ali, če za isti izum ni bila 
vložena prijava za evropski patent, pri enem od uradov, ki imajo status 
mednarodne ustanove za predhodni preizkus ali drugem patentnem 
uradu, s katerim je bila sklenjena ustrezna pogodba. 

·potrdilo o plačilu prijavne pristojbine;
·pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po 

zastopniku.

Če v prijavi ni pomanjkljivosti oziroma so te pravočasno odpravljene, 
urad izda sklep o objavi patentne prijave. Po izteku 18 mesecev od 
dneva prejema prijave oz. datuma prednostne pravice, če je ta 
zahtevana, urad objavi podatke o prijavi in podelitvi patenta v Biltenu 
za industrijsko lastnino (BIL) ter izda patentni dokument. Prijavitelj 
lahko zahteva tudi predčasno objavo. V tem primeru urad izvede 
celoten postopek podelitve patenta v najkrajšem možnem času, vendar 
ne prej kot v treh mesecih od vložitve prijave. Prijavna pristojbina, 
vključno z veljavnostjo za prva tri leta znaša 110 evrov. Nato se vsako 
leto do dvajsetega leta vsako leto plačuje pristojbina za podaljšanje 
patenta.

Povzeto po spletnih straneh Urada RS za intelektualno lastnino

Za pridobitev patenta je potrebno uradu predložiti:
·zahtevo za podelitev patenta, praviloma na obrazcu 

Zahteva za podelitev patenta (SIPO P-1);
·opis izuma, ki vsebuje prikaz problema, podatke o doslej 

znanih rešitvah in njihovih pomanjkljivostih, opis nove 
rešitve in opis skic, če obstajajo;

·patentni zahtevek ali zahtevke, ki morajo biti napisani v 
enem stavku in opredeljujejo obseg in vsebino patentnega 
varstva;

·kratko vsebino bistva izuma - povzetek;
·skico ali skice, če je to potrebno;

Če imetnik patenta omenjenega dokazila nima, lahko ob plačilu 
posebne pristojbine od slovenskega Urada za intelektualno lastnino 
zahteva, da ta pri ustrezni ustanovi ali organu pridobi mnenje kot 
podlago za izdajo ustrezne ugotovitvene odločbe.Ugotovitvena 
odločba je pomembna v primeru vložitve tožbe s strani imetnika 
patenta nasproti osebi, ki naj bi kršila njegov patenta, saj jo je potrebno 
priložiti tožbi.

Tako upnik ne more uveljaviti retencijske pravice, če dolžnik 
zahteva vrnitev stvari, ki proti njegovi volji ni več v njegovi posesti 
(to pomeni, da je bila odvzeta, ukradena ali pridobljena s prevaro, 
prisilo ali je na zmoten način, proti volji dolžnika, prešla v posest 
upnika), ali če dolžnik zahteva vrnitev stvari, ki je bila izročena upniku 
v hrambo ali na posodo. Upnik tudi ne more pridržati pooblastila, 
dobljenega od dolžnika, ne drugih dolžnikovih listin, izkaznic, dopisov 
in drugih podobnih stvari, kot tudi ne drugih stvari, ki jih ni mogoče dati 
na prodaj. 

Dolžnik lahko dolg poravna prostovoljno, v kolikor pa tega ne stori, pa 
se lahko upnik poplača tako, da proda dolžnikove stvari, ki jih ima 
pridržane. Upnika pa mora pred samo prodajo dolžniku sporočiti, da 
namerava prodati njegove stvari.

Vir: Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07)

Retencijska pravica traja vse do tedaj, dokler dolžnik ne plača 
svojega dolga do upnika. Obstajajo pa izjeme, ko upnik ne more 
pridržati stvari.

Upniku je dana možnost, da se izogne 
izvrševanju retencijske pravice, če 
upniku ponudi drugačno zavarovanje 
njegove terjatve. Retencijska pravica 
preneha tako, da dolžnik poplača dolg 
upniku.
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