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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

 
NABIRANJE PODJETNIŠKIH IZKUŠENJ V TUJINI - 
PODJETNIŠKE IZMENJAVE  ERASMUS 
 
Projekt COLUMBUS 6 (priložnost za izmenjavo podjetniških izkušenj mladih 
podjetnikov in že uveljavljenih podjetnikov v državah članicah EU)  
 
 
Podjetniške izmenjave v tujini se lahko udeležiš, če: 
 
ü imaš podjetje, ki je mlajše od 3 let ali če imaš namen odpreti svoje podjetje. 

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

 
Kako poteka prijava?  
 
ü pripraviš življenjepis in poslovni načrt 
ü se prijaviš na www.erasmus-entrepreneurs.eu. 
ü izbereš kontaktno točko (Regionalni razvojni center Koper) 
ü Stopiš v stik s podjetnikom gostiteljem iz tujine in se dogovoriš za izmenjavo 

(termin, cilji in dejavnosti) 
ü po odobritvi sodelovanja podpišeš sporazum o financiranju, saj na izmenjavi 

prejmeš finančno podporo EU 
 
 

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

 
Program ponuja izkušenim podjetnikom oz. podjetnikom gostiteljem, da delijo 
svoja znanja ter izkoristijo veščine in ideje, ki jih s seboj prinašajo mladi oz. novi 

podjetniki.  
 
 
INFO: 
Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19 
tel: +386 5 66 37 586  
e-pošta: tina.primozic@rrc-kp.si 
spletna stran: www.rrc-kp.si 



P R E D L O G  P O D J E T I J  Z A S K U P I N S K O  
UDELEŽBO NA MEDNARODNIH SEJMIH

Vir in informacije: Javna agencija Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - 
SPIRIT Slovenija, 26. 5. 2015, 
SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi vsa podjetja, zbornice, panožna 
združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska 
združenja, da nam sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za 
skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.

Predlog lahko posredujejo:
·posamezno podjetje iz panoge, ki se predstavlja na 

določenem sejmu,
·podjetje, ki zastopa skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se 

predstavlja na določenem sejmu,
·zbornice, panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga 

interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj 
treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem 
sejmu.

Predloge ( , ) nam pošljite v skenirani obliki na elektronski 
naslov: . Rok za oddajo predlogov je 
petek, 11. septembra 2015.

Obrazec mora vsebovati naslednje elemente:
·ime in podatke predlagatelja,
·podatke o sejmu (ime, vsebinsko področje sejma, kraj in 

termin sejma, podatke o organizatorju sejma),
·predvideno velikost razstavnega prostora,
·poslovno utemeljenost nastopa na sejmu (cilje, pričakovane 

rezultate nastopa, aktivnosti v času priprav na sejem in v času 
sejma).

V primeru, da predlog posreduje podjetje oz. institucija, ki zastopa 
skupino podjetij, mora predlogu priložiti izpolnjene obrazce vsakega 
posameznega podjetja, ki je vključeno v skupino. Pri iskanju 
informacij o sejmihsi lahko pomagate z 

. Pri pripravi končnega programa sejmov bo 
Programski odbor za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva 
na sejmih v tujini upošteval le predloge, ki bodo posredovani na 
priloženem obrazcu, izpolnjenem v celoti. Programski odbor bo 
upošteval le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni 
ali vsaj širši regionalni pomen. Programski odbor bo sestavil program 
sejmov tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih 
panog. Pred objavo končnega programa sejmov bo SPIRIT Slovenija, 
javna agencija preveril razpoložljivost razstavnega prostora in 
izvedljivost posameznega sejma. Posamezni predlagatelj lahko na 
tem vabilu sodeluje z več predlogi za sejme. Izražen interes bo 
podlaga za pripravo programa SPIRIT Slovenija, javna agencija za 
skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih 
sejmih v tujini v letu 2016. 

http://www.spiritslovenia.si/

Word PDF
sejmi2016@spiritslovenia.si

bazami sejmov (Auma in 
ExpoDataBase)

PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE 3

MREŽA POSLOVNIH ANGELOV JADRANSKO-
JONSKE REGIJE

Partnerji projekta SMART INNO bodo pod okriljem organizacije 
EFRC- European Regional Framework for Cooperation, Greece 24. in 
25.septembra 2015 na Krfu organizirali inovativni-investicijski 
forum, na katerega so vabljeni poslovni angeli iz vseh jadransko-
jonskih držav, predstavniki evropskih finančnih inštitucij, skladov in 
partnerji projekta iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 
Albanije, Srbije, Črne Gore, Grčije, Italije. Cilj foruma je združiti 
predstavnike inovacijskega ekosistema, narediti pregled obstoječega 
podpornega sistema za inovativna start-up podjetja in pregled nad 
obstoječimi viri financiranja. Pobuda projektnih partnerjev je 
vzpostaviti mrežo poslovnih angelov, ki bi podpirala inovativna 
podjetja v jadransko-jonski makroregiji ter širila kulturo poslovnih 
angelov v države, kjer to področje ni razvito. Vzpostavljena bo tudi 
skupna spletna platforma, kjer bo potekalo povezovanje podjetij z 
investitorji, poslovnimi angeli.

To niso samo investitorji, ki v projekt vložijo začetni kapital, temveč so 
tudi mentorji in svetovalci. Poslovni angeli niso konkurenca bankam, 
saj praviloma vstopajo v bolj tvegane projekte brez običajnih garancij, 
v zameno za tveganje pa v podjetju pridobijo lastniški delež. S 
Sloveniji je več klubov, ki združujejo poslovne angele, čeprav ta vrsta 
financiranja ni nikoli cvetela. Najbolj je ta oblika financiranja razvita v 
Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji ter drugih državah, kjer 
imajo investitorji finančne spodbude in davčne ugodnosti.

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

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

Kdo sploh so poslovni angeli? To so poslovneži, ki s svojim znanjem, 
izkušnjami in socialno mrežo pripomorejo nastanku novih, hitro 
rastočih inovativnih podjetij.

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

VZPOSTAVITEV LOKALNEGA PARTNERSTVA 
LAS ISTRE (2014 2020) IN ČLANSTVO V LAS 

Vse zainteresirane za vključitev v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 pozivamo, da se 
vključijo v Lokalno akcijsko skupino za območje občin Koper, 
Izola, Piran in Ankaran (skrajšano: LAS Istre) in pripravljanje 
Strategije lokalnega razvoja LAS Istre za programsko obdobje 2014-
2020. Poziv velja tako za obstoječe člane LAS Istre iz programskega 
obdobja 2007-2013 in obstoječe člane OAS Ribič (Obalna akcijska 
skupina Ribič) iz programskega obdobja 2007-2013, kot tudi za nove 
člane. 

LAS Istre se vzpostavi z namenom priprave Strategije lokalnega 
razvoja (skrajšano: SLR) in uresničevanja ciljev lokalnega okolja 
preko izvedbenih projektov LAS. LAS Istre bo organiziran kot 
pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih  subjektov, s stalnim 
prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Ankaran, 
Izola, Koper in Piran. Članstvo v LAS Istre je prostovoljno in odprtega 
tipa.

Zaradi priprave Pogodbe o ustanovitvi LAS Istre, ki jo bodo družbeniki 
podpisali na ustanovni skupščini in bo pred tem tudi javno objavljena, 
zbiramo informacije o nameri za vključitev v LAS. Vse zainteresirane 
za vključitev v LAS Istre prosimo, da nam posredujete IZJAVO O 
NAMERI za vključitev v LAS Istre, objavljeno na spletni strani 
www.rrc-kp.si. Izjave zbiramo do 11.9.2015, na naslov:  
Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. Maja 19, 6000 Koper 
ali elektronsko, na e-naslov heidi.olenik@rrc-kp.si. Vstop v LAS bo 
prost in možen tudi po tem roku. 

Ustanovna skupščina LAS Istre bo 18.9.2015, sklic bo javno 
objavljen. 

                                                
                                                         Regionalni razvojni center Koper
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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

Tudi pri plesu in nogometu je pomembna fizika

Kaj imata ples in nogomet skupnega s fiziko? Odgovor na to 
vprašanje išče Tina Bačić skupaj s svojimi učenci med 
inštrukcijami matematike in fizike. Mlada, vedno nasmejana 
Koprčanka je sicer učiteljica vadbe Zumbe in aerobike, poleg tega 
je tudi inštruktorica fizike in matematike, lani pa je magistrirala še 
iz poslovnih ved. Številne aktivnosti ji uspe usklajevati s 
samodisciplino. 

Tina Bačić je na samostojno podjetniško pot stopila pred dvema 
letoma, potem ko je zaključila nekajmesečno usposabljane v programu 
Podjetno v svet podjetništva, ki ga je izvajal Regionalni razvojni center 
Koper. Tina pravi, da je bila s sodelovanjem v programu zelo 
zadovoljna, ker ji je nudil finančno varnost in možnost izpopolnjevanja 
na začetku njene poslovne poti. Ime njenega podjetja Kreatina združuje 
spodbujanje kreativnosti (plesa) in kreativnih rešitev (fizike in 
matematike). 

Ples je del življenja

Koprčanka ima ogromno plesnih izkušenj, saj pleše že 24 let. Kot 
solistka je tekmovala na evropskem in svetovnem prvenstvu, nastopala 
je v dveh pravljicah Katje Pegan, sodelovala je pri organizaciji 
koprskega dogodka Mesto pleše ter pri nastanku Kjara's Dance 
Projecta, mednarodno uveljavljene slovenske plesne skupine za 
moderni balet. Je certificirana inštruktorica aerobike in ima licenco za 
poučevanje vadbe Zumba ter Aqua Zumba, ki poteka v vodi. Slednjo je 
vodila poleti na prostem v ankaranski Adriji, septembra pa se bo 
preselila v notranji bazen. S prijateljico Tamaro Perić že četrto sezono 
vodita Plesni klub Swank v Luciji, kjer ponujata različne plesne zvrsti: 
hip hop, popmix, Zumbo, orientalske plese, break dance ter plese za 
predšolske otroke. Zumba in plesna aerobika potekata tretje leto tudi v 
telovadnici vrtca v Pobegih. Tina je poleg tega prostovoljka v Centru za 
dnevne aktivnosti starejših občanov Koper, kjer, kot pravi, z velikim 
veseljem seznanja z Zumbo upokojence. Poučevanje plesa zahteva 
nenehno izobraževanje. Tina je tako letos opravila usposabljanje za 
inštruktorico aerobike, kar ji omogoča, da samostojno vodi različne 
skupinske vadbe. Izpopolnjevala pa se je tudi v moderni plesni tehniki, 
ki ji je najbolj pri srcu in pri kateri najbolj uživa: »Saj gre za nežne, a 
hkrati zelo izrazne gibe.«. Več informacij o plesu lahko najdete na 
spletni strani 

Matematika in fizika sta uporabni

Poleg ljubezni do plesa je mlada podjetnica že kot osnovnošolka 
pokazala veliko zanimanja tudi za matematiko in fiziko, saj je med 
potjo v šolo seštevala številke na avtomobilskih tablicah ter iskala 
njihov pomen. Svoje znanje matematike in fizike se je odločila 
približati šolarjem, sprva osnovnošolcem, kasneje pa zaradi velikega 
povpraševanja tudi srednješolcem in študentom. Kot poudarja, so 
njene inštrukcije prilagojene posamezniku. Z učencem skupaj 
predelata snov, ki mu je nerazumljiva, pri čemer Tina razlago prilagodi 
njegovemu življenjskemu slogu. Če npr. učenec rad igra nogomet, mu 
snov poskuša razložiti s primeri iz nogometa. Dekleta pa lažje 
razumejo fiziko prek plesa. Tina pravi, da so današnji osnovnošolci 
zelo kreativni in čustveno inteligentni, zato potrebujejo drugačen 
pristop k učenju. »Individualiziran pristop je definitivno bolj 
učinkovit, saj je to čas, ko lahko postavijo vsa vprašanja, ki jim rojijo po 
glavi,« meni Tina. Matematika in fizika veljata za težka predmeta, 
mlada Koprčanka pa poskuša spremeniti takšno prepričanje in pokazati 
svojim varovancem, da sta predmeta lahko zanimiva, predvsem pa zelo 
uporabna. Tina je namreč prepričana, da mladina ne vidi uporabnosti 
teh dveh predmetov, zato nista priljubljena. Inštrukcije sicer potekajo v 
Kopru in Luciji. 

www.swank.si. 

Fiziko se lahko tudi »skuha«

Kot odgovor na težko razumevanje fizike in matematike je skupaj z 
drugo mlado koprsko podjetnico Jasno Tomažin, ki smo jo v tej rubriki 
predstavili v majski številki, pripravila projekt „Skuhajmo fiziko”. 
Jasna organizira prostočasne delavnice za otroke. Skupaj s Tino pa 
izvajata tematske delavnice poimenovane „Skuhajmo fiziko”, 
namenjene otrokom od 12. leta dalje. Otroci na njih spoznavajo 
uporabnost fizike in matematike v kuhinji. Učijo se npr. pretvarjanja 
enot. Prva delavnica v novem šolskem letu bo v soboto, 11. novembra 
2015, med 11. in 14. uro, v Kopru. Podrobnejše informacije so 
objavljene na spletni strani 

Moč discipline

Ker Tini novih idej nikoli ne zmanjka, se že loteva novega izziva, 
predavanj na temo podjetništva za ženske, saj meni: »Da je prišel čas 
izpolnjevanja srčnih želja tudi za nas, ženske”. Pred iztekom lanskega 
leta je namreč ob vseh ostalih aktivnostih postala še magistrica 
poslovnih ved na ljubljanski Ekonomski fakulteti. In kako ji uspeva 
usklajevati številne dejavnosti? “Zelo močno verjamem v moč 
discipline, kajti brez nje ne bi ničesar dokončali. Zaradi številnih 
fizičnih in miselnih aktivnosti sem bila primorana spremeniti kar nekaj 
stvari v življenju. Kajti, ko postaneš profesionalen, je prav, da si tak na 
vseh področjih življenja. Tako postane to bolj kakovostno,” poudarja 
Tina. Mladim pa polaga na srce, naj zaključijo šolanje, saj jim sicer ta 
skrb podzavesto jemlje veliko energije in priložnosti za povečanje 
samozavesti. »V življenju je treba najti smisel, to nas motivira,« je 
prepričana Tina. »To je moje poslanstvo. Spodbuditi ljudi, da ponovno 
najdejo svoj smisel življenja in mu sledijo. Jaz sem mu, zato sem 
neizmerno srečna in hvaležna življenju, da me ni nikoli razočaralo.«

S Tino Bačić se je pogovarjala Larisa Kunst

Telefon: 031/847-391
E-pošta: 
Spletna stran: 

www.krea-tina.si/instrukcije

i
www.krea-tina.si

.  

tina@krea-tina.s

mailto:tina@krea-tina.s
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NAPOVEDNIK

Napovedujemo 3. PODJETNIŠKI KLEPET 
Tema: KAKO IZ KONTAKTA NAREDITI 

KUPCA/PRIJATELJA 
24. septembra ob 13. uri na GZS

V GZS Podjetniško trgovski zbornici organiziramo tematske 
izobraževalno-informativnimi delavnice, ki smo jih poimenovali 

Podjetniški klepet.

Namenjene so predvsem malim in srednje velikim podjetjem ter 
samostojnim podjetnikom. S pomočjo dobrih praks in konkretnih 

primerov učinkovitih poslovnih rešitev se bomo sprehodili čez 
poslovne funkcije, ki so pomembne za učinkovito in uspešno 

delovanje vsakega podjetnika in podjetja. Poleg pridobivanja in 
izmenjave znanj je cilj dogodka tudi spodbujanje podjetniškega 

povezovanja in mreženja.

Celoten program podjetniškega klepeta (vsebina, predavatelji) bo 
objavljen naknadno.

2. Podjetniški klepet je bil zanimiv in usmerjen res v dialog in 
mreženje med podjetniki. Odzivi podjetnikov so pozitivni in prejeli 

smo precej pobud za nove tematike  naših klepetov. 

Vir: Podjetniško trgovska zbornica pri ZGS

ENOTNO DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE IN 
DELO TUJCEV

S 1. septembrom bo za tujce iz tretjih držav uvedeno enotno dovoljenje 
za prebivanje in delo v Sloveniji. Izdala ga bo upravna enota, na 
Zavodu za zaposlovanje pa bomo izdali soglasje k temu dovoljenju. 
Delovna dovoljenja bomo še naprej izdajali za državljane Hrvaške v 
prehodnem obdobju, državljane BiH in za sezonska dela v kmetijstvu 
do 90 dni. Tako določa novi Zakon o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev, ki se bo začel uporabljati 1. 9. 2015. 
Enotno dovoljenje bo tujcem iz tretjih držav omogočalo vstop v našo 
državo ter bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. S tem bo prosilcem za 
dovoljenje omogočen enostavnejši postopek pri upravni enoti po 
načelu: vse na enem mestu. Tujci, ki bodo v Slovenijo prišli z namenom 
zaposlitve, samozaposlitve ali dela, torej ne bodo več potrebovali dveh 
različnih dovoljenj. Enotno dovoljenje bo združilo in nadomestilo 
dovoljenje za prebivanje, ki so ga doslej izdajale upravne enote, in 
delovno dovoljenje, ki smo ga izdajali na Zavodu za zaposlovanje. Do 
31. 8. 2015 se vloge za zaposlitev ali delo tujcev oddajo pri našem 
Zavodu za zaposlovanje na dosedanjih obrazcih, po dosedanjih 
predpisih in postopkih. Te vloge bomo obravnavali in o njih odločali 
enako kot doslej, torej na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev. 
Delovna dovoljenja, ki so bila izdana v skladu z omenjenim zakonom, 
ostanejo veljavna do izteka njihove veljavnosti.

S 1. 9. 2015 pa bodo upravne enote začele sprejemati vloge za enotno 
dovoljenje za prebivanje in delo tujcev. Te vloge bodo obravnavane po 
novih predpisih in postopkih, na podlagi Zakona o tujcih ter Zakona o 
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Prosilci  bodo vlogo 
za enotno dovoljenje lahko oddali na upravni enoti ali ali na 
diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi. V 
postopku za enotno dovoljenje, ki ga bo vodila upravna enota, bomo na 
Zavodu za zaposlovanje izdali soglasje k temu dovoljenju, če bodo 
izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja. Postopek 
izdaje soglasja se bo začel po uradni dolžnosti na zahtevo upravne 
enote. To pomeni, da prosilcem za enotno dovoljenje po oddaji vloge 
ne bo potrebno pridobivati soglasja k temu dovoljenju. Upravna enota 
bo po uradni dolžnosti sama začela postopek pridobitve soglasja pri 
našem Zavodu.

Soglasje k enotnemu dovoljenju bomo lahko izdali za:
·zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
·zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi 

zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, 
zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več 
delodajalcih,

·modro karto EU,
·napotene delavce,
·usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
·individualne storitve tujcev,
·delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem 

koledarskem letu, ali
·sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.

Za izdajo enotnega dovoljenja za samozaposlitev tujca ne bo 
potrebno soglasje. Tujci se bodo lahko samozaposlili po enoletnem 
neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj 
glede prebivanja ne bo veljal, če bo tujec vpisan v poslovni register kot 
oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost. Delovna 
dovoljenja, ki jih bomo izdajali na Zavodu za zaposlovanje, bodo še 
naprej potrebna:

·za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni (po novem Zakonu 
o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev),

·za zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine (na 
podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH v 
Sloveniji, ki se izvaja od 1. 3. 2013) ter

·za zaposlitev hrvaških državljanov v prvih dveh letih 
njihovega zakonitega prebivanja v Sloveniji, v prehodnem 
obdobju po vstopu Hrvaške v EU (po Zakonu o podaljšanju 
prehodnega obdobja pri prostem gibanju hrvaških 
državljanov in njihovih družinskih članov, ki velja od 1. 7. 
2015).

Podjetja iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP) in Švice, ki bodo v Sloveniji izvajala storitve z napotenimi 
delavci, ter podjetja iz tretjih držav, ki bodo v Sloveniji z napotenimi 
delavci izvajala kratkotrajne storitve dobave blaga ali servisiranja, 
bodo morala začetek izvajanja teh storitev prijaviti pri našem 
Zavodu za zaposlovanje. Enako bodo morali začetek dela prijaviti 
vsi tujci, ki bodo opravljali kratkotrajno delo zastopnika do 90 dni v 
posameznem koledarskem letu. Takšni tujci morajo biti vpisani v sodni 
register Slovenije kot zastopniki pravne osebe. 

 Ta pravica vsekakor ostaja za državljane Evropske unije, Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP) in Švice. Le državljani Hrvaške v 
prehodnem obdobju po vstopu v EU še naprej potrebujejo dovoljenje 
za zaposlitev.

Vir: www.ess.gov.si

Nekatere skupine tujcev bodo 
tudi po 1. 9. 2015 imele pravico 
do prostega dostopa na 
slovenski trg dela. To pomeni, da 
bodo lahko opravljale delo, se 
zaposlile ali samozaposlile brez 
dovoljenja.

JAVNI RAZPIS

Obveščamo vas, da ima Slovenski regionalno razvojni sklad še 
razpoložljiva sredstva po Javnem razpisu za dodeljevanje sredstev 
projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti (Uradni list 
RS,
št. 37/2015, 41/2015 in 62/2015). Po javnem razpisu se lahko pridobi 
posojila v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi za podjetniške 
projekte in kmetijske projekte pridelava ter predelava in trženje. 
Roka za oddajo prijav sta 11. 9. 2015 in 30. 10. 2015.

Javni razpis s spremembama in razpisna dokumentacija so dostopni 
na povezavi: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
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OBČINA ANKARAN

OBVESTILO O VZPOSTAVITVI TURISTIČNO 
INFORMACIJSKEGA CENTRA ANKARAN

Spoštovane občanke in občani, obiskovalke in obiskovalci 
Ankarana!

Obveščamo vas, da smo z današnjim dnem, 29. 7. 2015, vzpostavili 
Turistično informacijski center Ankaran, ki bo deloval v času poletne 

sezone do 30. 9. 2015.
Vabljeni!

OBČINA HRPELJE-KOZINA

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v Obcini Hrpelje - Kozina (2015) 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v lovišcih, katerih lovna površina leži na 
obmocju obcine Hrpelje-Kozina za leto 2015.

Rok za oddajo vlog je do vkljucno 20.10.2015 do 9.00 ure.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja 
v obcini Hrpelje - Kozina za leto 2015 

Predmet javnega razpisa je dodelitev proracunskih sredstev za 
sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v obcini Hrpelje - 
Kozina in sicer:
- sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela 
stroškov dela (UKREP 1),
- sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (UKREP 
2) in
- sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo 
samozaposlitve (UKREP 3).

Rok za predložitev vlog je do vkljucno 30.9.2015.

OBČINA DIVAČA

Javni razpis za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev različnih 
programov v občini Divača za leto 2015. Rok oddaje vlog: 15.10.2015

Več: www.divaca.si

Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremicne 
sakralne kulturne dedišcine v obcini Hrpelje-Kozina v letu 2015 

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje 
obnove in vzdrževanja sakralnih objektov v Obcini Hrpelje-Kozina v 
letu 2015, ki so v skladu z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti 
in kulturnih spomenikov na obmocju Obcine Sežana razglašeni kot 
umetnostni in arhitekturni spomeniki lokalnega pomena.

Rok za predložitev prijav je 15. 9. 2015 do 11.00 ure.

OBČINA AJDOVŠČINA

Javni razpis - krediti s subvencionirano obrestno mero za 
gospodarstvo

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za dodelitev kreditov s 
subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj 
v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2015. 
Občina Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini 
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 34/2015) in Odloka o proračunu Občine 
Ajdovščina za leto 2015 (Ur. l. RS št. 94/2014 in 47/2015) ter sklepa 
Upravnega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, 
št. 43-28/2015 z dne 13.3.2015, objavlja

JAVNI RAZPIS za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno 
mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in 
storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2015

Več: www.ajdovscina.si

OBČINA TOLMIN

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v obcini Tolmin v letu 
2015 Rok za prijavo: 27. november 2015

Predmet javnega razpisa so sredstva Nove kreditne banke Maribor d.d. 
in Abanke Vipa d.d. ter proračunska sredstva Občine Tolmin, 
namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin, za katere bo Občina 
Tolmin v letu 2015 subvencionirala obrestno mero.

OBČINA PIRAN

1. javna dražba Občine Piran 
Javna dražba bo potekala v četrtek, 10. 9. 2015, v prostorih Občine 
Piran, v dvorani Domenica Tintoretta, Tartinijev trg 2, Piran, s 
pričetkom ob 11. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti 
organizatorju predložiti pravilno prijavo najkasneje do srede, 9. 9. 
2015, do 12. ure, na naslov organizatorja, Tartinijev trg 2, 6330 Piran 
oz. v vložišče, ki se nahaja v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko 
udeleži le, kdor se pravočasno in pravilno prijavi. Prijave poslane po 
pošti, ne glede na datum in način (priporočeno, itd.) oddaje pošiljke, ki 
do tega roka ne bodo prispele na navedeni naslov, lahko organizator 
šteje za nepravočasne in jih organizatorju ni potrebno upoštevati. 
Ponudniki morajo do srede, 9. 9. 2015, do 12. ure na račun občine 
vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne oz. izhodiščne cene 
posameznega predmeta javne dražbe, navedenega v 2. točki javnega 
razpisa. Varščino je potrebno vplačati na podračun enotnega 
zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v 
Kopru št. 01290-0100005871, s sklicem: 20101-1 (fizične osebe) oz. 
20100-1 (pravne osebe) in s pripisom: za javno dražbo.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi prijavnimi obrazci in 
seznamom zahtevane dokumentacije za odobritev kredita, lahko 
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14. ure v tajništvih 
Občine Tolmin. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni 
strani Občine Tolmin.

NAČIN ODDAJE VLOG:
Izpolnjene in podpisane prijavne obrazce skupaj z zahtevanimi 
prilogami morajo prosilci poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno 
na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Vloge 
morajo biti oddane v zaprti ovojnici, in sicer za investicije z oznako 
"NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS - Subvencioniranje 
obresti MG 2015 - investicija", oziroma za obratna sredstva z oznako 
"NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS - Subvencioniranje 
obresti MG 2015 - obratna sredstva", in opremljene z naslovom 
pošiljatelja.

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za 
izvedbo projekta Dom vodnih športov 

Občina Piran pričakuje vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno 
partnerstvo do vključno 30. 9. 2015. Vsi promotorji, ki bodo oddali 
vloge, bodo vabljeni, da se udeležijo predstavitvenega sestanka. 
Termini sestankov bodo usklajeni naknadno. Po izvedenih 
predstavitvenih sestankih bo Občina Piran odločila o nadaljnjem 
poteku projekta, o čemer bodo promotorji obveščeni predvidoma v 
roku štirih mesecev od poteka roka za oddajo vlog. Promotorji lahko 
vse dodatne informacije pridobijo s poslano zahtevo na elektronski 
naslov . direktor@simcpiran.si
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ZPIUOD 

Finančna uprava RS lahko fizičnim osebam odobri odpis davčne 
obveznosti do državnega proračuna, ki je na dan 31. december 2014 
zapadla za več kot 12 mesecev in v skupnem znesku ne presega 50 EUR 
(seštevek glavnice, obresti in morebitnih stroškov izterjave). 

Za odobritev enkratnega odpisa davčnih obveznosti se zaprosi z 
vlogo, ki jo je treba vložiti najkasneje do 31. oktobra 2015.

Prav tako po tem zakonu ni mogoče odpisati obveznih prispevkov za 
socialno varnost, akontacije davka, davčnega odtegljaja, uvoznih 
dajatev in obveznosti, na katere učinkuje postopek osebnega 
stečaja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke 
zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje (ZFPPIPP). Finančna 
uprava RS po tem zakonu ne more odobriti odpusta dolga iz naslova 
neplačanih obveznih dajatev do občinskega proračuna. 

: Več o tem www.fu.gov.si

Odpis na tej podlagi ni mogoč za 
davčne obveznosti, ki izvirajo iz 
m o r e b i t n e g a  o p r a v l j a n j a  
dejavnosti dolžnika in zato ne 
štejejo za dolg po tem zakonu. 

DAVČNI VODNIK 2015 

V Finančni upravi RS namenjajo veliko pozornosti informiranju 
davčnih zavezancev. Zavedajo se, da lahko ti izpolnjujejo svoje 
obveznosti in uveljavijo pravice le, če so z njimi seznanjeni in če jih 
razumejo. Davčna zakonodaja, ki določa pravice in obveznosti v zvezi 
z obdavčitvijo, je za marsikoga preveč zapletena. Zaradi tega se zgodi, 
da posamezniki nehote ne izpolnijo vseh davčnih obveznosti ali pa ne 
uveljavijo pravic, ki jim pripadajo.

Pripravili so vodnik, katerega namen je enostavna in razumljiva 
razlaga obdavčitve fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (»osebe z 
dejavnostjo«). Davčno svetovanje ni v pristojnosti Finančne uprave 
RS, a so vseeno pripravili nekaj nasvetov, na podlagi katerih se bo 
posameznik lažje odločil za sebi primerno obliko ugotavljanja davčne 
osnove ter bo enostavneje uveljavljal pravice in izpolnjeval 
obveznosti. V pomoč pri izpolnjevanju obveznosti in uveljavljanju 
pravic so v vodniku med drugim vzorčni primeri izračuna obveznosti in 
izpolnjenih plačilnih nalogov. Temeljni poudarek tega vodnika je na 
osebah z dejavnostjo, ki nimajo zaposlenih delavcev, za zaposlovalce 
pa je na voljo le nekaj osnovnih informacij. Če se bo izkazala potreba, 
bodo dodali več informacij tudi za ta segment zavezancev.

Glede na to, da je davčna zakonodaja zelo obširna in kompleksna 
tematika, so velikokrat ključnega pomena tudi najmanjše podrobnosti. 
Zato vse tiste, ki potrebujete več, vabijo na spletne strani Finančne 
uprave RS, kjer so na voljo zelo natančne in podrobno razložene 
informacije.

Vir: : www.podjetniski-portal.si

POSOJILO IN IZRAČUN OBRESTI

Fizična oseba (lastnik podjetja) da kratkoročno posojilo podjetju za 
premostitev likvidnostnih težav. To posojilo se čez leto dni z aneksom (z 
isto obrestno mero) spremeni v dolgoročno posojilo. Posojilo bi zdaj 
podjetje vrnilo skupaj z obrestmi. Na kaj je treba paziti pri izračunu 
obresti? 

Z računovodskega vidika ste dolžni upoštevati obresti v skladu s 
pogodbenimi določili, torej se opravi izračun obresti v višini 
pogodbeno določene obrestne mere in se izkažejo obveznosti iz 
naslova obresti do posojilodajalca. Obresti so evidentirane med 
finančnimi odhodki družbe in morajo biti obračunane ob zaključku 
poslovnega leta v primeru, da tako določa posojilna pogodba. Prav tako 
je treba upoštevati pogodbena določila glede vračila posojila kot tudi 
plačila obveznosti iz naslova obresti. 

Z davčnega vidika je treba upoštevati določilo 32. člena ZDDPO-2 
(Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb), in sicer se obresti na 
posojila prejeta od družbenik ne priznajo, če ima:
- v lasti najmanj 25 % delež posredno ali neposredno IN (v vašem 
primeru delež v višini 100 %)
- če posojilo kadarkoli presega 4-kratnik zneska deleža posojilodajalca 
v kapitalu zavezanca .

V kolikor lahko davčni zavezanec dokaže, da bi enako posojilo pod 
enakimi pogoji prejel od nepovezane osebe, se mu obresti v celoti 
priznajo kot davčno priznani odhodki. Dokazilo je možno pridobiti 
s strani bank in njihovih ponudb v času, ko je bilo posojilo dano družbi s 
strani družbenika.V kolikor se ugotovi presežek kapitala, so obresti od 
navedenega presežka davčno nepriznani odhodek (zgolj v kolikor 
družba ne razpolaga z dokazilom, da bi posojilo pod enakimi pogoji 
pridobila od druge nepovezane osebe) in jih je treba izvzeti iz obračuna 
davka od dohodka pravne osebe, kar pomeni, da se bo za izvzeti znesek 
obresti povečala davčna osnova družbe. Z zadnjo novelo ZDDPO-2 se 
je definicija povezanih oseb širila tudi na sestrske družbe, kar pomeni, 
da se presoja povezanost tudi preko posrednega lastništva, in sicer v 
kolikor ima ista oseba v neposredni ali posredni lasti najmanj 25 % 
vrednosti deleža v kapitalu.

Pri izračunu višine deleža družbenika v kapitalu družbe se 
upoštevajo vse postavke kapitala in sicer vplačani kapital, rezerve, 
preneseni dobiček, prevrednotovalni popravek kapitala razen čistega 
poslovnega izida. Ob izplačilu obresti fizični osebi je izplačevalec 
dolžan v skladu z določili Zakona o dohodnini (ZDoh-2) obračunati 
dohodnino kot dokončni davek po stopnji 25 % in poročati finančni 
upravi preko e-davkov na obrazcu REK-2.

Vir: www.dara.si

GOSTINSKA DEJAVNOST IN DRUŠTVO

Kakšne pogoje mora izpolnjevati naše društvo za opravljanje gostinske 
dejavnosti v brunarici na smučišču? 
   
Gostinec mora za opravljanje gostinske dejavnosti, poleg ustrezne 
registracije (vpis gostinske dejavnosti v temeljni akt društva), 
izpolnjevati tudi minimalne pogoje, ki so določeni v 

. Za opravljanje gostinske dejavnosti v 
brunarici na smučišču morate izpolnjevati 29. člen pravilnika, če se bo 
gostinska dejavnost opravljala v skladu s 6. členom ZGos. Če boste 
opravljali gostinsko dejavnost v skladu z 11. členom ZGos v vrsti 
obrata "okrepčevalnica", morate izpolnjevati pogoje iz 50. člena 
pravilnika. 

Pravilniku o 
minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za 
opravljanje gostinske dejavnosti

Če pa boste opravljali gostinsko dejavnost v vrsti obrata "bar", morate 
izpolnjevati pogoje iz 51. člena pravilnika. 
 
Gostinec mora označiti cene gostinskih storitev v skladu s 13. členom 
ZGos in za opravljene gostinske storitve gostom izstaviti račun. 
Gostinec mora določiti in prijaviti obratovalni čas gostinskega obrata v 
skladu s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa 
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost. Če boste v brunarici gostom predvajali glasbo, ste dolžni 
urediti avtorske pravice s kolektivnimi organizacijami: Združenje 
SAZAS, Zavod IPF in ZAMP, kot to določa 1. točka 147. člena 

. 

Vir: www.ti.gov.si

Zakona 
o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)
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DAVČNE BLAGAJNE IN VEZANE KNJIGE 
RAČUNOV (VKR)

Z 2. januarjem 2016 bo potrebno v skladu z 
 vse račune za dobave blaga in storitev, ki so 

plačani z gotovino, potrditi pri Finančni upravi RS po predpisanem 
postopku. Zakon predvideva prehodno obdobje dveh let, do 31. 
decembra 2017, v katerem se lahko zavezanec prosto odloči o tem, ali 
bo za izdajo računov uporabljal elektronsko napravo za izdajo računov 
z vzpostavljeno elektronsko povezavo s Finančno upravo RS ali 
vezano knjigo računov (VKR). V primeru uporabe VKR bo moral 
zavezanec račune naknadno potrditi pri Finančni upravi RS.

Potrjevanje računov pri Finančni upravi RS bo obvezno za vse 
osebe, ki pri opravljanju dejavnosti izdajajo račune pri 
gotovinskem poslovanju, razen zakonsko določenih izjem 
(dobavitelji - tujci, ki opravljajo prodajo na daljavo, tujci, vključeni v 
sistem mini VEM v okviru DDV zakonodaje na ravni EU in podjetja, ki 
množično izdajajo račune v določenih dejavnostih). Plačilo z gotovino 
za namene izvajanja tega zakona pomeni vsako plačilo, ki ni 
neposredno nakazilo na transakcijski račun prodajalca oziroma 
dobavitelja blaga ali storitev.

 Zakonom o davčnem 
potrjevanju računov

Za namene izvajanja postopka potrjevanja računov bo moral 
zavezanec pridobiti namensko digitalno potrdilo, zagotoviti 
elektronsko (spletno) povezavo elektronske naprave za izdajo računov 
s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS in prek 
elektronske povezave Finančne uprave RS sporočiti podatke o 
poslovnih prostorih, v katerih bo izdajal račune pri gotovinskem 
poslovanju. Zavezanec bo moral vsak račun, ki bo plačan z 
gotovino, potrditi pri Finančni upravi RS. Potrditev računa se 
izvede z dodelitvijo enkratne identifikacijske oznake računa (EOR). 
Zakon predvideva tudi primere, ko bo račun izdan brez EOR, in sicer v 
primeru izpada elektronske povezave, izdaje računa s plačilom na 
transakcijski račun, ki bo naknadno plačan z gotovino in v primeru 
opravljanja storitev prek avtomatov ter v primerih izdaje računa z 
VKR. Izdaja računa z uporabo VKR je predvidena v primeru 
nedelovanja elektronske naprave in nezmožnosti vzpostavitve 
elektronske povezave. Tako izstavljene račune bo moral zavezanec 
naknadno potrditi pri Finančni upravi RS.

Izvajanje postopka potrjevanja računov pri Finančni upravi RS 
bo za zavezance obvezno od 2. januarja 2016, neobvezna vključitev 
v sistem potrjevanja računov pa bo na strani Finančne uprave RS 
omogočena s 1. decembrom 2015.

Vir: www.fu.gov.si

IZVAJALCI RAČUNOVODSKIH STORITEV 
DOBILI SVOJ STANDARD

Po trenutni ureditvi lahko računovodski servis odpre kdorkoli, tudi s 
pomanjkljivim strokovnim znanjem, brez ustreznega kadra in 
delovnega okolja, brez licencirane programske opreme. Zaradi 
neznanja, nestrokovno opravljenih računovodskih storitev ali premalo 
izkušenih izvajalcev računovodskih storitev pa se podjetja lahko 
znajdejo v resnih poslovnih težavah. 

V Zbornici računovodskih servisov so po skandinavskem vzoru 
oblikovali Standard izvajalcev računovodskih storitev. Standard 
opredeljuje osnovne pogoje, ki vplivajo na kakovost izvajanja 
računovodskih storitev (struktura in izobraževanje kadrov, 
informacijska tehnologija, zavarovanje poklicne odgovornosti, 
sodelovanje z naročniki).  Ureditev dejavnosti računovodskih servisov 
v okviru standarda podpirajo tako GZS, FURS, AJPES, Združenje 
Bank Slovenije in Banka Slovenije kot tudi sami podjetniki. 
Anketa, ki jo je ZRS izvedla poleti 2013 na reprezentativnem vzorcu 
1.397 pravnih oseb, je namreč pokazala, da se kar 78,8 odstotkov 
vprašanih podjetnikov strinja s tem, da je treba urediti trg 
računovodskih servisov. »Ureditev dejavnosti v obliki standarda bo 
prispevala tudi k večji preglednosti na trgu in bolj kakovostnim 
razkritjem poslovanja poslovnih subjektov.« 

Seznam izdanih in veljavnih potrdil je objavljen na spletni strani ZRS.  
Če računovodski servis krši določila standarda oziroma določil ne 
izpolnjuje, lahko Zbornica računovodskih servisov potrdilo o 
skladnosti prekliče, o preklicu pa odloča neodvisna strokovna 
komisija, ki jo imenuje Upravni odbor ZRS. Zbornica bo tudi skrbela 
za redni nadzor nad delovanjem računovodskih servisov v skladu 
standardom, in sicer tako, da bo pregledala 5 odstotkov prejemnikov
potrdil na leto. 

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

Izvajalci računovodskih storitev lahko 
na Zbornici računovodskih servisov 
pridobijo potrdilo o skladnosti, da 
storitve opravljajo v skladu z določili 
standarda, pri čemer potrdilo velja le na 
območju Slovenije.

PRAVILNIK O BLAGAJNAH

V sredini meseca avgusta je začel veljati Pravilnik o izvajanju 
Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki podrobneje ureja 
izvedbene določbe Zakona o davčnem potrjevanju računov. Slednji 
uvaja davčne blagajne 2. januarja prihodnje leto.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov 
podrobneje ureja izvajanje Zakona o davčnem potrjevanju računov, 
predvsem vsebino, postopek pridobivanja in uporabo namenskega 
digitalnega potrdila, način ustvarjanja, dolžino in obliko zapisa 
enkratne identifikacijske oznake računa, dolžino in obliko zapisa 
zaščitne oznake izdajatelja računa, vsebino in obliko sporočil z 
obveznimi podatki o računu, vrste poslovnih prostorov zavezanca, 
vsebino in obliko sporočila za pošiljanje podatkov o poslovnih 
prostorih zavezanca. 

Ureja tudi protokole in varnostne mehanizme za izmenjavo 
podatkov, model uporabe, pri katerem se za pošiljanje in 
podpisovanje sporočil uporablja centralni informacijski sistem 
zavezanca, model uporabe, pri katerem se pošiljanje in 
podpisovanje elektronskih sporočil izvaja posamično na 
elektronskih napravah za izdajo računov, standardna sporočila o 
napakah in protokole postopkov v primeru napak ter vsebino in 
obliko obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da 
prevzame in zadrži izdani račun.

Kako se bo dotični pravilnik in njegovo izvajanje obneslo v praksi, bo 
znano po 1. decembru, ko se prične preizkusno obdobje 

. Bistvo slednjih je internetna povezava z osrednjim 
informacijskim sistemom FURS-a. Pravilnik pa predvideva tudi 
rešitve za primere, ko interneta povezava ne bo mogoča.  V pravilniku 
je opisana tudi opozorilna tabla, ki jo bodo morali na vidno mesto 
razobesiti uporabniki davčnih blagajn. Ta bo opozarjala kupce, da 
morajo prevzeti račun in ga shraniti do izhoda iz poslovnih prostorov 
prodajalca. Nekoliko manj zapleteno bo poslovanje zavezancev, ki 
izdajo malo računov. Ti bodo lahko račune izdajali preko aplikacije v 
eDavkih.

Vir: Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov 
(Uradni list RS, št. 60/15)

davčnih 
blagajn
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ZAPRTJE DRUŠTVA

Kakšen je postopek zaprtja društva?

Pri delovanju društva lahko pride do tocke, ko njegov obstoj ni vec 
potreben oziroma bi bil nesmiseln. Zato clani društva sprejmejo 
odlocitev, da bo društvo prenehalo. Po sprejetju te odlocitve, jo 
morajo clani društva formalizirati. To storijo tako, da na skupšcini 
sprejmejo sklep o prenehanju društva. Poleg odlocitve o prenehanju 
društva mora sklep vsebovati tudi odlocitev o prenosu premoženja 
društva. Premoženje društva, ki ostane po poravnavi vseh obveznosti, 
se lahko prenese na drugo društvo, zavod, ustanovo ali drugo 
nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji ali delovanjem. 

V 30 dneh po opravljeni skupščini, mora zastopnik društva na krajevno 
pristojno upravno enoto vložiti vlogo za izbris društva iz registra 
društev. Upravna taksa za izbris znaša 22,66 evrov. Vlogi je potrebno 
priložiti zapisnik skupščine skupaj s sklepom o prenehanju društva ter 
poročilo o načinu razpolaganja oziroma prenosa premoženja društva, iz 
katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja, način 
poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih 
sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa preostanka 
premoženja društva na prevzemnika premoženja. Prav tako je potrebno 
v 30 dneh po opravljeni skupščini poslati letno poročilo (t. i. bilance) na 
AJPES.

Po opravljenem administrativnem postopku upravna enota objavi 
sklep o prenehanju društva na oglasni deski organa in v 
informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje 
državnih organov, lahko pa tudi na drug običajen način. V objavi 
mora biti navedeno, da lahko upniki obvestijo pristojni organ o svojih 
terjatvah, ki jih imajo do društva, v roku 30 dni od dneva objave, sicer 
bo izdana odločba o izbrisu društva iz registra društev. Če upnik v 
določenem roku tega ne stori, pristojni organ izda odločbo o izbrisu iz 
registra društev. Zadnja naloga zakonitega zastopnika društva v 
postopku zapiranja društva je, da ukine transakcijski račun društva.

Vir: Zakon o društvih

Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na 
podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje 
društva pripade lokalni skupnosti, na območju katere je to imelo 
svoj sedež. Deljenje premoženja med člane društva ni dovoljeno (je 
nično).

Po določitvi prejemnika premoženja društva, je smiselno, da člani 
društva izdelajo in sprejmejo tudi finančno poročilo. 

DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE 
MLADIH

Podjetja, če želite za nedoločen čas iz zavoda za zaposlovanje 
zaposliti osebo mlajšo od 26 let ali starejšo od 55 let, lahko za njih 
uveljavljate davčno olajšavo. 

Za kakšno olajšavo gre?
Gre za dve vrsti olajšav. Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne 
osnove v višini 45 odstotkov izplačane plače zaposlene osebe. 
Olajšavo pa lahko uveljavljate tudi kot znižanje davčne osnove v višini 
45 odstotkov plače zaposlene osebe, vendar največ v višini davčne 
osnove.

Ali so kakšni posebni pogoji za uveljavljanje olajšave?
Da. Podjetja lahko olajšavo uveljavljate, če ste v davčnem obdobju, v 
katerem želite na novo zaposliti brezposelno osebo, število zaposlenih 
povečali. 

NOVOSTI PRI POSLOVANJU S.P.

Spremembe Zakona o gospodarskih družbah prinašajo novosti glede 
poslovanja s.p.-jev, predvsem glede postopka zaprtja s.p.. Po novem je 
dovoljen prenos s.p. na katerokoli fizično oseb, pri vpisu prokurista je 
potrebno soglasje, izjavo lastnika o dovolitvi poslovanja pa lahko overi 
tudi . Obsežna novela Zakona o gospodarskih družbah, ki je 
začela veljati 8. avgusta, je prinesla tudi nova pravila, ki jih bodo morali 
pri poslovanju upoštevati samostojni podjetniki. Slednji bodo morali 
pri zaprtju s.p. upoštevati drugačna pravila, s.p. bodo lahko prenesli na 
katerokoli fizično osebo, pri vpisu prokurista ali zastopnika za primer 
smrti bodo potrebovali njegovo soglasje, izjavo o dovolitvi poslovanja 
pa bo lahko overila tudi VEM točka.

Novosti pri postopku zaprtja s.p. in vpisu sprememb
Le redki samostojni podjetniki so upoštevali do sedaj določen 3-
mesečni rok o obvestitvi zainteresirane javnosti, zato je z novelo ZGD 
uveden krajši rok za obvestitev zainteresirane javnosti o zaprtju s.p., 
med katero spada tudi AJPES, ki takšno obvestilo objavi na svojih 
spletnih straneh, kjer je na vpogled vsem. S.p. mora po novem vsaj 15 
dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletnih straneh 
AJPES objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost, in ob tem navesti 
tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Poleg objave na spletnih 
straneh AJPES lahko podjetnik tudi na druge načine obvesti o 
prenehanju dejavnosti (s pismi upnikom, v sredstvih javnega 
obveščanja, poslovnih prostorih).

točka VEM

Za zaposlovanje mladih lahko uveljavite vračilo prispevkov
Spomnimo, od začetka julija lahko podjetja, za zaposlenega mlajšega 
od 26 let ali mamo, ki skrbi za otroka, starega do treh let starosti, lahko 
uveljavljate vračilo prispevkov. Vlogo za to morate predložiti Zavodu 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz). Oseba 
mora biti pri vas zaposlena nepretrgoma vsaj dve leti, zaposlena pa 
mora biti za nedoločen čas. Za prvo leto zaposlenosti osebe lahko 
uveljavljate vračilo prispevkov v višini 50 odstotkov, za drugo leto pa v 
višini 30 odstotkov prispevkov delodajalca.Oseba, za katero želite 
uveljavljati to vračilo, ni smela biti že prej zaposlena za nedoločen čas 
pri vas ali pri drugem delodajalcu. Vlogo za vračilo prispevkov vložite 
za nazaj, pogodba o zaposlitvi pa je morala biti prvič sklenjena za 
nedoločen čas po 1. juliju 2013. Na Zpiz pa jo morate vložiti 
najpozneje v treh mesecih po poteku drugega leta od sklenitve pogodbe 
o zaposlitvi za nedoločen čas.

Vir: Moj spletni priročnik 31/15

Podjetnik lahko obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti objavi 
elektronsko prek . Skenirano obvestilo o nameri lahko 
pošlje tudi po elektronski pošti na naslov:  
ali pa ga pošlje oziroma dostavi po pošti ali osebno na katerokoli 
izpostavo AJPES. Če se prijava za izbris vloži najmanj 15 dni pred 
nameravanim datumom zaprtja, pa jo je možno vložiti skupaj z 
obvestilom na katerikoli točki VEM. Obvestilo mora v vsakem primeru 
vsebovati datum nameravanega zaprtja.

Izjavo o dovolitvi lahko overi tudi točka VEM
Če podjetnik ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem v 
prijavi, mora prijavi priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da 
podjetniku dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lastnika je bilo 
do sedaj potrebno overiti pri notarju ali na upravni enoti, sedaj pa lahko 
izjavo overi tudi točka VEM. Izjave ni treba overiti, če podjetnik 
pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega državnega 
ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve, na podlagi 
zakona, ki ureja stanovanjske stavbe.

Prenos s.p. sedaj dovoljen na katerokoli fizično osebo
Prenos s.p. je sedaj dovoljen na katerokoli fizično osebo, medtem ko je 
bil prej dovoljen le na ožje družinske člane. S prenosom preidejo na 
podjetnika prevzemnika podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti 
podjetnika v zvezi s podjetjem. Podjetnik prevzemnik kot univerzalni 
pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim 
podjetjem podjetnika. 

Vir: Uradni list RS, št. 55/15

aplikacije OOPS
objava.prenehanja@ajpes.si
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BARVE SPLETNEGA PORTALA

Pri Podjetniškem portalu so opisali sledeče barvne izbire:
· Rumena je prepoznana kot izredno optimistična, mladostna 

in topla barva. Za rumeno se odločajo podjetja, ki želijo na 
obraze svojih strank narisati nasmeh in vzbujati vesela, 
prijazna čustva.

· Oranžna je barva z izstopajočo, agresivno naravo in svojega 
opazovalca jasno spodbuja k reagiranju (kupi!, naroči!, 
prodaj!). Je barva, ki jo pogosto uporabljajo pri blagovnih 
znamkah za otroke, saj zelo uspešno pritegne njihovo 
pozornost.

· Rdeča barva lahko dvigne vaš pritisk. Je močna, vplivna 
barva, ki sporoča vznemirjenje in daje občutek nujnosti. 
Pogosto se uporablja za opozorila, poudarjanje informacij 
ter pri pomembnih gumbih na spletni strani.

· Modra v opazovalcu vzbuja varnost, zaupanje, mirnost in 
inteligenco. Pri svojih blagovnih znamkah in spletnih 
straneh jo zelo pogosto uporabljajo finančna, zdravstvena in 
tehnološka podjetja.

· Zelena je prav tako bolj umirjena barva. Je odtenek, ki na 
večino ljudi deluje pomirjujoče, hkrati pa v naših mislih 
simbolizira zdravje in rast. Veliko podjetij, ki je v svojem 
poslovanju osredotočena na varovanje okolja ali prodajo 
naravnih izdelkov, se odloči za to barvo.

· Roza je romantična in ženstvena barva, ki se jo večinoma 
uporablja za promoviranje izdelkov, namenjenih ženskam.

· Vijolična barva že stoletja velja za kraljevsko. Je graciozna, 
malce skrivnostna in v opazovalcu spodbuja delovanje 
njegove domišljije.

·Črna izraža strokovnost, eleganco in kredibilnost; z belo pa 
navadno izražamo neko čistost in jasnost. Če ju pomešamo, 
dobimo sivo, ki lahko s svojimi srebrnimi podtoni deluje 
izredno prefinjeno in uravnoteženo.

Vir: Podjetniški portal

Spletno stran navadno postavimo z 
namenom, da se predstavimo v čim 
boljši luči (in seveda, da kaj prodamo), 
zato na barve in njihovo sporočilo res 
ne smemo pozabiti!

V AJPESU MOŽNO ISKANJE PO OSEBAH

V elektronskem Poslovnem registru Slovenije, aplikaciji, objavljeni na 
AJPESovi spletni strani, je sedaj možno iskanje po osebah. Če poznate 
ime in priimek ter EMŠO, davčno številko ali naslov osebe, lahko 
preverite, v katerih podjetjih nastopa kot zastopnik oziroma ima 
poslovni delež. 

Zaradi sprememb Zakona o sodnem registru in Zakona o Poslovnem 
registru Slovenije je bila v Poslovni register Slovenije (ePRS), 
dostopen na spletnih straneh AJPES, dodana nova možnost iskanja, in 
sicer "Iskanje po osebah". Funkcija "Iskanje po osebah" omogoča 
brezplačno iskanje po podatkih Poslovnega registra Slovenije (PRS) 
tako, da vsakdo lahko brezplačno ugotovi, ali je (na dan iskanja) 
določena pravna ali fizična oseba ustanovitelj ali družbenik oziroma 
zastopnik ali član organa nadzora v poslovnem subjektu in pri katerem 
poslovnem subjektu nastopa v tej vlogi. Iskanje je omogočeno le po 
podatkih subjektov vpisa v sodni register, samostojnih podjetnikov in 
drugih fizičnih oseb, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

Iskanje podatkov je mogoče:
1. pri fizičnih osebah z uporabo kombinacije:

· osebnega imena in EMŠO ali
· osebnega imena in davčne številke ali
· osebnega imena in naslova prebivališča, vpisanega v PRS,

2. pri pravnih osebah: z uporabo firme, imena, matične ali davčne 
številke.

Torej, če želite ugotoviti v koliko in katerih družbah je fizična oseba 
družbenik, zastopnik ali član nadzora in če ima (poleg tega) s.p., morate 
poznati njegovo ime ni priimek ter zraven še ali EMŠO ali davčno 
številko ali naslov prebivališča. Stečajni upravitelji in državni organi 
imajo na podlagi novele ZSReg-F pravico do tovrstnega iskanja tudi po 
zgodovinskih podatkih, če se nanašajo na obdobje od 1. februarja 2008 
dalje.

Vir: AJPES

PROMOCIJA PODJETJA

Manjša podjetja se vedno nahajajo pred težko izbiro. Ali investirati v 
marketinške aktivnosti, in ce da, koliko. Dilema izhaja predvsem iz 
dokaj nizkega prometa, ki ga takšna podjetja dosegajo. Kljub temu pa 
morajo tudi manjša podjetja poskrbeti za svojo vidnost in 
prepoznavnost, ce želijo obstati in rasti v današnjem konkurencnem 
okolju. Seveda je jasno, da se bo le redkokdo odlocil za vložek vecjih 
zneskov. A tudi manjši zneski bodo prinesli pozitiven ucinek. 
 
Lokalna trgovina na živahni ulici 

Eko-štacunca je ime nove lokalne trgovine z zdravo prehrano. 
Nahajajo se na glavni ulici v manjšem mestu. Njihov glavni problem je 
ta, da za njih ve premalo strank. Andreja, lastnica trgovine, se je 
odlocila, da bo to spremenila. Ker je ulica, na kateri so, zelo 
frekventna, se je najprej odlocila, da bo dobro oznacila lokacijo. 
Narocila je svetlobni znak, ki so ji ga namestili nad vhod. Na plocnik pa 
vsak dan postavi stojalo z dvema plakatoma, ki ju enkrat mesecno 
zamenja. Na plakatih obicajno predstavi neko ugodno ponudbo, ki 
stranke privabi v trgovino.Andreja je aktivna tudi na internetu. Sicer ga 
ne obvlada povsem, a dovolj, da je za Eko-štacunco vzpostavila 
Facebook stran. Tisti, ki jo všeckajo (lajkajo), imajo v njeni trgovini 
razlicne ugodnosti, za katere izvejo na Facebooku. Na to opozori tudi 
stranke v trgovini in jim omogoci, da Facebook stran povšeckajo kar na 
njenem racunalniku. Facebook stran uporablja za objavo razlicnih 
nasvetov in ugodnih ponudb, ki so na voljo v njeni trgovini.
 
Nekaj mesecev po oznacitvi trgovine se je lastnica odlocila za naslednji 
korak. Sicer je to želela storiti že prej, a ji finance tega niso dopušcale. 
Pri lokalnem tiskarju je narocila 3000 letakov. 

Nadaljevanje na strani 11.

PROMOCIJA ZDRAVJA V DELOVNEM OKOLJU

Ali ste vedeli, da vsak EUR, ki je vložen v promocijo zdravja 
delavcev, podjetju prinaša od 2,5–4,8 EUR ekonomske koristi. 
Promocija zdravja v delovnem okolju pa je tudi obveznost delodajalca, 
ki mu jo nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni 
list RS št.:43/2011) Z globo od 2.000 do 40.000 EUR se kaznuje za 
prekršek delodajalec, ki ne pripravi ustreznega programa promocije 
zdravja. 

Program promocije zdravja pa ni subvencioniranje popoldanskih 
športnih aktivnosti delavcev, ampak mora biti usmerjen v neko skupino 
delavcev, ki kažejo negativno zdravstveno stanje. Negativno 
zdravstveno stanje pomeni, da imamo v podjetju npr. veliko bolniškega 
staleža poškodb pri delu, poškodb izven dela ter takšnih in drugačnih 
bolezni delavcev, fluktuacije, invalidnosti ipd. Bistvo promocije 
zdravja v delovnem okolju je, da ugotovimo specifični zdravstveni 
problem delavcev, zaradi katerega delavci odhajajo v bolniški stalež, 
ga analiziramo in v končni fazi tudi odpravimo. Bistvo programa 
promocije zdravja mora biti preventiva. Delavce je potrebno 
naučiti, kako učinkovito obvladovati tveganja za zdravje in varnost na 
delovnem mestu in v domačem okolju. Cilj pa mora biti izboljšati 
njihovo zdravje.

Vir: Varnost in zdravje na delovnem mestu
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RAZPIS 30.FESTIVAL: TURIZMU POMAGA 
LASTNA GLAVA

V šolskem letu 2015/2016 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo 
razpisujemo 30. državni festival Turizmu pomaga lastna glava na temo 
ZELENI TURIZEM. Slovenija ima enkratne naravne danosti. 
Zgodba o zelenem je vpeta tudi v znamko I FEEL SLOVENIA. 
Slovenija je dežela s čudovito neokrnjeno naravo, ki jo cenimo 
prebivalci in turisti. Naravne danosti predstavljajo predpogoj za razvoj 
zelenega, odgovornega turizma. V okviru projekta mladi pripravijo 
turistične produkte s področja Zelenega turizma.

Več : www.turisticna-zveza.si

Sodelovanje na festivalu vključuje 
izdelavo turistične naloge na razpisano 
temo, osredotočeno na oblikovanje 
turističnega proizvoda in njegovo javno 
predstavitev na turistični tržnici.

Rok za prijavo na festival je 12. oktober 
2015.

OBJAVA PRENEHANJA OPRAVLJANJA 
DEJAVNOSTI

Novela Zakona o gospodarskih družbah ( ) določa, da mora 
samostojni podjetnik vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja 
dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti, da bo prenehal 
opravljati dejavnost. Podjetnik lahko obvestilo o prenehanju 
opravljanja dejavnosti objavi elektronsko prek aplikacije . 
Skenirano obvestilo o nameri lahko pošlje tudi po elektronski pošti na 
naslov:  , ter pošlje oziroma dostavi po 
pošti ali osebno na katerokoli . Obvestilo lahko odda 
tudi na katerikoli VEM točki hkrati s prijavo za izbris, če prijavo za 
izbris vloži najmanj 15 dni pred predlaganim datumom izbrisa. 
Obvestilo mora vsebovati tudi datum nameravanega prenehanja. 
Podjetnik lahko poleg objave na spletni strani, namero o prenehanju 
objavi tudi na druge načine npr. s pismi upnikom, z objavo v sredstvih 
obveščanja, z objavo na spletni strani ali v poslovnih prostorih, itd.

Več informacij : www.ajpes.si

ZGD-1I

OOPS

objava.prenehanja@ajpes.si
izpostavo AJPES

Nadaljevanje s strani 10.

Na letaku je povedala nekaj o trgovini, objavila lokacijo in kontaktne 
podatke. Na hrbtni strani pa je promovirala ugodne ponudbe, za katere 
je bila prepričana, da bodo k njej pripeljale stranke. Letake je v 
nabiralnike razdelila sama s pomočjo moža. Na lepo sončno nedeljo 
sta šla na nekoliko daljši sprehod in s skupnimi močmi uspela razdeliti 
vse (seveda sta pazila, da sta letake podeljevala samo v tiste 
nabiralnike, ki niso imeli nalepke, ki delitev prepoveduje). Z učinkom je 
bila Andreja zadovoljna, tako da bo letake razdeljevala vsaj na vsaka 
dva meseca.

Vir:   Podjetnik, April 2015www.ozs.si,

PRAVICA POTROŠNIKA PRI GARANCIJI 
 
Garancijo  določa kot vsako 
obveznost, ki jo podjetje prevzame do potrošnika in s katero se 
zaveže, da potrošniku brezplačno popravi ali zamenja blago, vrne 
kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno 
ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem 
sporočilu. Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je 
s Pravilnikom o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno 
delovanje, predpisana obvezna garancija in za tiste, za katere je bila s 
strani podjetja dana prostovoljna garancija. 
 
Na podlagi garancije lahko potrošnik od garanta (proizvajalec, 
uvoznik ali prodajalec) v garancijskem roku zahteva brezplačno 
odpravo napake. Če podjetje napake ne odpravi v skupnem roku 45 
dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezhiben izdelek. Če 
podjetje ne odpravi napake in ne zamenja izdelka, pa lahko potrošnik 
odstopi od pogodbe in od prodajalca zahteva vračilo kupnine ali 
zahteva sorazmerno vračilo kupnine. Hkrati lahko uveljavlja tudi 
povračilo nastale škode. Enake pravice pripadajo tudi kupcem, ki se po 
ZVPot ne štejejo za potrošnike. 
 
Če torej popravilo izdelka v okviru garancije ni mogoče ali pa traja 
več kot 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za enak nov 
brezhiben izdelek. Če takšnega izdelka ni več oziroma ga ni več 
mogoče dobaviti (in bi bilo s tem zahtevek po zamenjavi nemogoče 
izpolniti), lahko odstopi od pogodbe in od prodajalca zahteva vračilo 
kupnine (in ne zgolj dobropis).  V kolikor gre za enako napako, 45- 
dnevni rok ne prične teči z uveljavljanjem vsakega zahtevka za 
popravilo posebej, ampak teče od prvotnega zahtevka dalje 
neprekinjeno. V kolikor pa potrošnik uveljavlja zahtevek za vsakič 
drugačno vrsto napake, rok 45 dni prične teči za vsako napako znova. 
 
Če podjetje v okviru garancije ne odpravi napake ali po preteku 
skupnega roka 45 dni izdelka ne zamenja, lahko tržni inšpektor zoper 
proizvajalca ukrepa z izrekom globe, ne more pa z odločbo naložiti 
podjetju, da napako odpravi oziroma zamenja izdelek, saj mu zakon 
takšnega pooblastila ne daje. Svoj zahtevek lahko potrošnik, če ga 
podjetje prostovoljno ne izpolni, uveljavlja le po sodni poti. Na enak 
način lahko potrošnik zoper podjetje uveljavlja zahtevek za vračilo 
kupnine. 
 
Vir: 

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)

www.ti.gov.si

NASTAJA MREŽA ZA PODEŽELJE

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) poziva ustanove, 
zadruge in posameznike, ki sodelujejo pri razvoju podeželja, da se 
priključijo nacionalni Mreži za podeželje, ki nastaja v okviru 
kmetijskega ministrstva. Mreža za podeželje bo z raznimi orodji 
pospeševala mreženje med člani, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja. 
Poleg tega bo mreža zagotavljala dvostransko komunikacijo med 
vsemi partnerji in lokalnim okoljem. Spodbujala bo tudi inovacije, 
zlasti v povezavi z operativnimi skupinami evropskega 
inovacijskega partnerstva EIP na področju kmetijske 
produktivnosti. Ena od nalog mreže je tudi širjenje izsledkov 
spremljanja in vrednotenja programa razvoja podeželja PRP.

Brezplačno članstvo
Članstvo v mreži je prostovoljno in odprto za vse ustanove in 
posameznike.  Mrežo za podeželje najdete tudi na Facebooku.  
Člane mreže za podeželje bodo redno obveščali o novicah, dogodkih in 
aktualnih javnih razpisih. Lahko pa tudi sami posredujejo svoje 
predloge o razvoju podeželja, ki bodo objavljeni na spletni strani mreže 
ali v novicah PRePlet.

Vir: Moj spletni priročnik 31/15
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PROJEKT “PARENZANA MAGIC” - ZAKLJUČNA PRIREDITEV NA 
EKO TOČKI, 31.08.2015

Nekaj utrinkov ....
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