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Projekt HOST podpira razvoj podjetniških 
kompetenc v turizmu 

V okviru projekta HOST - "The Heritage of Olive Tree for 
Sustainable Tourism" - COS-TSUST-2014-3-15, ki je sofinanciran v 
okviru programa COSME Evropske unije, izvajamo v Regionalnem 
razvojnem centru Koper program usposabljanja podjetnikov v 
turisticnem sektorju in vseh, ki razmišljajo o razvoju novih poslovnih 
idej. Marca smo izvedli tri delavnice o doživljajskem turizmu, 
upravljanju z okoljskim in kulturnim kapitalom ter o kulturi hrane. 
Aprila bo potekala še cetrta, zadnja delavnica na temo komunikacijskih 
in trženjskih strategij. Številcna udeležba potrjuje, da sta zanimanje in 
potreba po novih znanjih in kompetencah turisticnih podjetnikov v 
regiji velika. 

Cilj projekta HOST je prispevati k trajnostni revitalizaciji lokalnih 
gospodarstev v regijah vkljucenih partnerjev s pozitivnimi ucinki na 
ohranjanje naravne in kulturne dedišcine. Namen projekta je prispevati 
h konkurencnosti malih in srednjih podjetij v turisticnem sektorju, 
koordinaciji in povezovanju turisticnih deležnikov, krepitvi kompetenc 
in promociji turisticnih destinacij preko skupne blagovne znamke. V 
projektu sodeluje šest partnerjev iz Italije, Malte, Grcije in Slovenije, ki 
jim je skupna sredozemska in oljcna dedišcina. 

Vodilni partner je Fondazione Campus Studi del Mediterraneo iz 
Italije, ostali sodelujoči partnerji pa so: Timesis Ltd. - Montepisano 
DMC (Italija), 5Senses (Malta), Etal S.A. Local Development 
Company of Lesvos (Grčija), slovenska partnerja sta Mestna občina 
Koper in Regionalni razvojni center Koper.

Dodatne informacije so objavljene na spletni strani RRC Koper: 
www.rrc-kp.si, elektronsko pošto pa lahko pošljete Nini Peca: 
nina.peca@rrc-kp.si. 

Foto: Nina Peca

V okviru projekta smo razvili tudi turistični produkt FOOT, ki 
povezuje štiri športne dogodke, ki potekajo v bližini oljčnih nasadov. 
To so italijanski tek Monte Pisano v Italiji, Banka Koper 3. Istrski 
maraton v Sloveniji (oba teka potekata marca oziroma aprila), 
Zejtunski tek na Malti in Lesbosov tek v Grčiji, ki bosta jeseni. Več o 
dogodkih in projektnih aktivnostih si lahko preberete na spletni strani 
projekta: http://www.olivetrails.eu. 

Socialno podjetništvo danes za jutri

V Podjetniškem inkubatorju Podbreznik v Novem mestu je 
potekala 22. marca 2016 nacionalna konferenca Socialno 
podjetništvo danes za jutri. Dogodka se je udeležilo 90 slušateljev, 
ki jih tovrstna tematika zanima.
Dogodek je organiziral Razvojni center Novo mesto d.o.o. v okviru 
zaključka projekta SLOHRA SOCIONET, ki spodbuja razvoj 
socialnega podjetništva na slovensko-hrvaškem obmejnem območju. 
Udeležence sta uvodoma s spodbudnimi besedami pozdravila 
novomeški župan Gregor Macedoni in direktor novomeškega 
razvojnega centra Franci Bratkovič. 

Prvi del konference je bil namenjen predstavitvi rezultatov projekta 
SLOHRA SOCIONET, o katerih je spregovoril direktor 
Regionalnega razvojnega centra Koper Giuliano Nemarnik, ter 
vladnega strateškega projekta spodbujanja socialnega podjetništva 
in zadružništva ter ekonomske demokracije. Predstavil ga je državni 
sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS Tadej Slapnik. Nena 
Dokuzov z  Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
Mateja Grobelnik s Slovenskega podjetniškega sklada sta prisotne 
seznanili s podpornimi programi spodbujanja socialnega 
podjetništva in zadružništva oz. z različnimi ukrepi ter razpisi na tem 
področju. V Sloveniji je trenutno registriranih 130 socialnih podjetij, 
ki zaposlujejo okoli 7.000 ljudi oziroma 0,7 odstotka vseh zaposlenih, 
kar je bistveno pod povprečjem v EU, ki znaša 6,5 odstotka. 

V jugovzhodni Sloveniji so registrirana tri takšna podjetja. Zanimanje 
za socialno podjetništvo v tej regiji sicer je prisotno, vendar se ta oblika 
podjetij ni razvila zaradi pomanjkanja kapitala in državnih spodbud. 
 
V drugem delu dogodka so bile predstavljene težko pričakovane Naj 
podjetniške ideje, razvite v okviru projekta SLOHRA SOCIONET 
(Kmetija VELES, Aurora Colapis j.d.o.o. in WOGIE ) ter dobre 
prakse socialnega podjetništva (podjetje M-TOM, Škatla 
presenečenja in Središče Rotunda). Jožica Povše iz novomeškega 
razvojnega centra pa je predstavila iniciativo za vzpostavitev mreže 
za razvoj socialne ekonomije v regiji. Konferenco je povezoval 
Tomaž Stritar, strokovnjak na področju socialnega podjetništva v 
Sloveniji.
 
Vir:  www.rc-nm.si
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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 
 
V TUJINO PO PODJETNIŠKE IZKUŠNJE 
 
 
Na Regionalnem razvojnem centru Koper smo v februarju 2016 pričeli z izvajanjem 
projekta COLUMBUS 8. Gre za priložnost za izmenjavo podjetniških izkušenj 
mladih podjetnikov v tujini. 
 
Erasmus za mlade podjetnike bodočim podjetnikom pomaga pridobiti spretnosti za 
ustanovitev in/ali uspešno vodenje malega podjetja v Evropi. Novi podjetniki 
pridobivajo in si izmenjujejo znanje ter poslovne zamisli z izkušenim podjetnikom, pri 
katerem delajo in z njim sodelujejo od 1 do 6 mesecev. Stroške izmenjave delno 
financira Evropska komisija. 
 
Kot mladi podjetnik se lahko prijavi oseba, ki načrtuje ustanovitev lastnega podjetja ali 
pa ga je že ustanovila v zadnjih treh letih, ki ima konkreten projekt ali poslovno idejo 
predstavljeno v poslovnem načrtu. 
 
Kot podjetnik gostitelj pa se lahko prijavi oseba, ki je lastnik malega ali srednje velikega 
podjetja in je pripravljena deliti svoje znanje in izkušnje z novim podjetnikom iz drugih 
EU držav. 
 
Program Erasmus za mlade podjetnike je eden od ključnih ukrepov Akcijskega načrta 
za podjetništvo do leta 2020, katerega namen je spodbuditi podjetniški duh v Evropi, 
podpreti nova podjetja v ključnih fazah njihovega življenjskega cikla in pripomoči k 
njihovi rasti. 

Program Erasmus za mlade podjetnike  
krepi podjetniško miselnost!  

Sebastien Aubert, udeleženec programa EYE 
 
 
Za več informacij in glede postopkov prijave se obrnite na: 
Tina Primožič, vodja projektov 
Regionalni razvojni center Koper (kontaktna točka) 
Ulica 15. Maja 19 
tel: +386 5 66 37 586  
e-pošta: tina.primozic@rrc-kp.si  
spletna stran: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 
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DOBRE PRAKSE

VARSTVO ZA HIŠNE LJUBLJENČKE V KOPRU

Podjetnica Jana Močinić je lansko poletje v Šalari pri Kopru 
odprla počitniški dom za male hišne ljubljenčke. Lastniki jih 
lahko vanj pripeljejo v nekajurno ali večdnevno varstvo. Živali 
hodijo na sprehode, se igrajo in postanejo skoraj družinski 
člani. 

Jana Močinić je ljubiteljica živali. Doma je s kmetije, zato je že od 
malih nog v stiku z njimi. Pravi, da ima očitno poseben dar za 
ravnanje z živalmi, saj je že kot najstnica reševala zapuščene, 
problematične ali agresivne pse in jih uspela prevzgojiti v krotke 
hišne ljubljenčke. Ker je sama pogosto potrebovala varstvo za 
svojega psička, se je po lanskem uspešnem zaključku 
izobraževanja v programu Podjetno v svet podjetništva na 
Regionalnem razvojnem centru Koper odločila, da odpre počitniški 
dom za kosmatince in ostale živali na svojem domu v Šalari. Za 
varovance skrbi sama, z veseljem pa ji pomagajo tudi otroci. 
V varstvo sprejema različne hišne ljubljenčke: pse, muce, hrčke, 
zajčke, želve, papige, pa tudi kače in ostale živali. Lastniki jih lahko 
pripeljejo v dnevno varstvo, ki poteka vsak dan med 9. in 18. uro oz. 
po dogovoru, ali v daljše, počitniško varstvo. Živali morajo biti 
vajene bivanja v hiši. Psi so namreč nastanjeni v stanovanju v 
posebni sobi, kjer spijo, podnevi pa so z Janino družino v skupnih 
prostorih. Muce so v njihovi dnevni sobi. Naenkrat sprejme eno do 
dve muci, če živita skupaj, in do dva psa. Mucke in psički so tudi 
najpogosteje njeni varovanci. Njihovi lastniki so večinoma 
Slovenci, občasno pa tudi Italijani in Rusi. Stranke najpogosteje 
povprašujejo po počitniškem varstvu, sledita dnevno in nočno 
varstvo. Za trajanje večdnevnega varstva se je možno dogovoriti. 
Doslej je pri njih najdlje bivala mucka in sicer kar 44 dni. Ob oddaji 
ljubljenčka je treba prinesti hrano, ki jo žival je.

Program dnevnega varstva obsega predvsem igro in vodenje na 
sprehod. Živali, ki v domu preživljajo počitnice, pa grejo že zgodaj 
zjutraj na krajši sprehod, dopoldne se nato odpravijo v gozd, ki je 
blizu hiše. Tam se lovijo, igrajo in uživajo. Sledi počitek. Popoldne, 
ko pridejo otroci domov iz vrtca in šole, se tudi oni pridružijo igri z 
živalmi, radi jih češejo in božajo. Zvečer se ponovno odpravijo na 
krajši sprehod, nato grejo spat. 

Dejstvo, da se živali v počitniškem domu znajdejo v tujem okolju, 
pa čeprav lepo urejenem in ljubečem, je zanje zelo stresno. Jana se 
zato posveti vsaki živali posebej, da bi ji čim bolj olajšala prihod v 
novo okolje, poskuša jo sprostiti in pridobiti njeno zaupanje. V 
počitniškem domu se skupaj znajdejo različne živali, ki se ne 
poznajo. Jana jih spoznava med seboj počasi, ko so na to 
pripravljene. 

Čas po sprehodu, ko so varovanci že nekoliko utrujeni, je 
najprimernejši čas za spoznavanje, poudarja Jana. Pri tem živali 
nikoli na pusti brez nadzora. Z umirjanjem psov ima sicer izkušnje, 
saj je s pomočjo znanja o pasji psihologiji, ter z ogromno 
potrpljenja, umirjenosti in dobre volje v preteklosti že uspela 
prevzgojiti problematične pse v umirjene. S svojo pozitivno 
energijo ustvari harmonično vzdušje med živalmi, zato da bi lahko 
te čim bolj umirjene pričakale prihod svojih lastnikov. 

 

                                                            Larisa Kunst

www.desiredog.si
info@desiredog.si

Foto: Jana Močinić

Foto: Jana Močinić

Foto: Jana Močinić

Foto: Jana Močinić

Program je seveda možno prilagoditi varovančevim ali lastnikovim 
željam. Jana je kot zanimivost omenila, da je bila nekoč v varstvu 
psička, ki je želela na stranišče že zjutraj ob petih, ponoči pa je 
zaspala šele ob enih. 
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NAPOVEDNIK

SPREMEMBE NA NOTRANJEM TRGU EU

Trgovino znotraj držav članic in dokazovanje preferencialnega porekla 
blaga na notranjem trgu EU »trenutno« (do vključno 30. 4. 2016) ureja 
Uredba Sveta (ES) št. 1207/2001, s spremembami. Ta uredba bo 
razveljavljena, saj so določbe v zvezi z notranjim trgom EU vključene v 
izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2447, ki se bo začela 
uporabljati 1. 5. 2016. Določbe, ki se nanašajo na notranji trg EU 
oziroma postopke, ki omogočajo izdajanje ali sestavo dokazil o 
poreklu pri izvozu iz EU, so v izvedbeni uredbi zapisane v členih od 61 
do 66, vzorci izjav dobavitelja pa se nahajajo v prilogah 22-15, 22-16, 
22-17 in 22-18.

Več: www.fu.gov.si

NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI ZA MESEC 
APRIL

2.4.2016 ob 15.30 Delavnica: ZDRAVILNA ZELIŠČA V 
PREHRANI, vodi Eva Bolčič

8.4.2016 ob 17h Predavanje: SLADKORNO BOLEZEN 
OBVLADAJMO SKUPAJ, predava Eva Bolčič

10.4.2016 od 10.00 do 18.00 dan ZA ZDRAVJE na Eko točki: 
pohod na Tinjan, delavnica o GSO živilih in domača tržnica

16.4.2016 ob 15.30 predavanje: PRIPRAVA NA NOSEČNOST 
IN ALERGIJE PRI OTROCIH, predava Simone Godina; ob 
17.00 delavnica: HIDROLATI, vodi Astrid Beržan

22.4.2014 ob 17.00 predavanje: HOMEOPATIJA - SKRB ZA 
ZDRAVJE, predava Branimir Bem, dr.med.spec.

23.4.2015 ob 15.00 3.astrološka delavnica: ASCENDENT IN 
POVEZAVA S SONCEM IN LUNO, vodi Darja Gorjanc.
17.00 delavnica z meditacijo, vodi Tomaž Flegar

Info: 031 734 478, Heidi Bartolič

NOVA CARINSKA ZAKONODAJA

Osnovni in hkrati najpomembnejši vir evropskega carinskega prava je 
Carinski zakonik Skupnosti, sprejet z Uredbo Sveta (EGS) št. 
2913/1992. Carinski zakonik Skupnosti se dopolnjuje z njegovimi 
izvedbenimi določbami, ki jih ureja Uredba Komisije (EGS) št. 
2454/1993. 

Carinski zakonik Skupnosti dopušča, da se določena področja uredijo v 
nacionalnem predpisu. V Sloveniji so ta področja urejena v Zakonu o 
izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Ur.l. RS št. 
25/2004). 

Carinski zakonik Skupnosti in njegove izvedbene določbe veljajo do 1. 
5. 2016. Po tem datumu se bo začel uporabljati nov Carinski zakonik 
Unije, ki je bil sprejet z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije. Poleg ostalih 
poenostavitev in sprememb nov Carinski zakonik Unije določa 
obvezno elektronsko izmenjavo in shranjevanje podatkov. Za 
popolno vzpostavitev elektronskega okolja je predvideno prehodno 
obdobje do 31. decembra 2020, ko se lahko poleg tehnik elektronske 
obdelave podatkov uporabljajo tudi drugi načini izmenjave in 
shranjevanja informacij. Alternativne rešitve za zagotovitev pravilne 
uporabe carinskega zakonika v prehodnem obdobju določa 

. Carinsko zakonodajo 
predstavljata tudi zakonodaja o skupni carinski tarifi in zakonodaja o 
sistemu oprostitev carine.

Vir: www.fu.gov.si

 
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341

NOVOSTI ZA PREDLAGATELJE BANČNIH 
GARANCIJ  IN  GARANTNIH PISEM 

S 1. 5. 2016 se začne v celoti uporabljati nova carinska zakonodaja, ki 
prinaša novosti tudi na področju zavarovanja carinskega dolga.  
Predpisi Evropske unije določajo, da mora biti na carinskem 
področju v tranzitnih postopkih in v carinskih postopkih, v katerih 
se obračunajo in plačajo dajatve, predloženo zavarovanje. Prav 
tako morajo v skladu s predpisi, ki urejajo področje trošarin, 
zavarovanje predložiti trošarinski zavezanci. 

Zavarovanje se predloži 
. Zavarovanje mora biti praviloma 

predloženo v višini, ki omogoča poplačilo zavarovanih obveznosti v 
celoti. V carinskih postopkih je mogoče zavarovanje v znižanem 
znesku, če gospodarski subjekt pridobi dovoljenje za znižanje 
splošnega zavarovanja. Dovoljeni odstotek znižanja je odvisen od 
bonitete gospodarskega subjekta in ustreznega sodelovanja s Finančno 
upravo RS. 

Imetniki predloženih zavarovanj lahko preko  
brezplačno dostopajo do podatkov o lastnih instrumentih 
zavarovanja. Preko spletne aplikacije »Vpogled v instrumente 
zavarovanja« lahko preverjajo obremenjenost svojega 
splošnega–carinskega instrumenta zavarovanja s carinsko 
obveznostjo, dostopajo lahko do podatkov instrumentov zavarovanj za 
zavarovanje plačila trošarinske obveznosti in za zavarovanje v 
tranzitnih postopkih. Imetniki zavarovanj, ki želijo dostopati do 
spletne aplikacije, morajo izpolnjevati pogoje za elektronsko 
poslovanje s Finančno upravo RS. 

Vir: 

Upravi za računovodstvo in izvršbo 
Generalnega finančnega urada

 Portala eCARINA

www.fu.gov.si

JAVNO POVABILO: USPOSABLJANJE NA 
DELOVNEM MESTU

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za 
izvedbo programa Usposabljanje na delovnem mestu. Za leti 2016 in 
2017 je skupno namenjenih 8,7 milijona evrov za vključitev 4.525 
brezposelnih oseb. Usposabljanje na delovnem mestu traja 2 meseca 
na manj zahtevnih delovnih mestih ali 3 mesece, če gre za 
usposabljanje na zahtevnih in bolj zahtevnih delovnih mestih. 

V usposabljanje na delovnem mestu se bodo lahko vključevale
naslednje brezposelne osebe:
 -  starejši od 50 let, prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na 
Zavodu RS za zaposlovanje najmanj 3 mesece,
 -  osebe, stare 30 let in več, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 
12 mesecev in več,
 -  osebe, stare 30 let in več, katerih izobrazba je pod ISCED 3 
(osebe z nedokončanim oz. dokončanim osnovnošolskim 
izobraževanjem), prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 
mesece.

Javno povabilo bo odprto do porabe razpoložljivih sredstev oz. 
najdlje do 31. maja 2017.

Pred lagate l j  zavarovanja  lahko  
zavarovanje predloži v obliki bančne 
garancije (garant je banka), garantnega 
pisma (garant je zavarovalnica) ali 
denarnega depozita.
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JAVNE OBJAVE LOKALNIH SKUPNOSTI

OBČINA PIRAN

Javni razpis za udeležbo na 36. Festivalu Melodije morja in sonca 
2016 

36. Festival melodije morja in sonca bo 9. julija 2016 ob 21. uri v 
Amfiteatru Avditorija Portorož in bo neposredno predvajan na TV 
Slovenija. Predstavljenih bo 14 skladb, od tega 7 ali več izbranih iz 
razpisa (izbira strokovna komisija) in 7 ali manj vabljenih avtorjev ali 
izvajalcev, ki jih izbere Organizacijski odbor festivala. 

Zadnji rok za prijavo na javni razpis je 14. april 2016.

OBČINA AJDOVŠČINA

Javni razpis
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list 
RS, št. 103/2015, 6/2016)), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za 
leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/2015) ter Mnenja o skladnosti sheme 
državne pomoči št. SA.44056(2016/XA) (Uradni list RS, št. 19/2016) 
objavlja Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v 
Občini Ajdovščina za leto 2016.
 
1.   Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za:
-      posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko 
proizvodnjo: nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi 
vremenskimi razmerami, postavitev novega nasada ali obnova nasada, 
nakup in postavitev rastlinjaka;
-      posodabljanje kmetijskih gospodarstev v živinorejsko 
proizvodnjo: gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija objektov za rejo 
živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji, nakup opreme 
objektov za rejo živali (goveda, konjev, drobnice ter ekološka reja 
govedi, perutnine, prašičev ali mesnih pasem kuncev), čebelarjenje ter 
rejo polžev in žab;
-      urejanje pašnikov;
-      nakup kmetijske mehanizacije in specialne mehanizacije za 
vrtnarstvo;
-      nakup tehnološke in strojne opreme za predelavo in trženje 
kmetijskih proizvodov;
-      nakup opreme in naprav ter stroški gradnje ali obnove objekta za 
dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti 
(pomoč de minimis).

Vir: www.ajdovscina.si

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za 
izvedbo projekta Parkirna hiša Valeta 

Občina Piran poziva vse potencialne promotorje, da v skladu z navodili 
iz nadaljevanja tega poziva oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za 
izvedbo projekta Parkirna hiša Valeta.
Občina Piran pričakuje vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno 
partnerstvo do vključno 15. 4. 2016 na naslov Občina Piran, 
Tartinijev trg 2, 6330 Piran. Na ovojnici naj bo navedeno: »Vloga o 
zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega 
partnerstva Parkirna hiša Valeta«.

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 v 
primeru izkazanega interesa s strani potencialnih zasebnih partnerjev, 
skladno z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu izvedla javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja.

Javni razpis za izdelavo celostne prometne strategije 

Rok za prejem ponudb je 19. 4. 2016 do 10. ure. Ponudbe morajo ne 
glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do 
zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.

Vir: www.piran.si

OBČINA NOVA GORICA

Javno naročilo za izdelavo celostne prometne strategije mestne 
občine Nova Gorica 

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu JN pod št, 
JNMV1950/20106 dne 25.3.2016. Rok za oddajo ponudb je 12.4.2016 
do 10.00 ure.

Več: www.nova-gorica.si

Javni natečaj »Socialna omrežja povezujejo ali ločujejo ljudi?”
(do 2. maja 2016)

Literarni natečaj je objavljen na spletni strani Mestne občine Nova 
Gorica: http: v rubriki »JAVNI RAZPISI«
in tudi na spletni strani Pokrajine Gorica: 
Prosimo, da prispevek ni daljši od štirih tipkanih strani.

Vsak dan obiščem Facebook, Twitter ali kakšno drugo »socialno«
omrežje in kot večina drugih tudi sama čutim potrebo po razkritju
svojih čustev. Povem, če sem žalostna ali vesela, kaj/kdo mi je všeč in 
kaj/kdo ne, ter kaj si mislim o aktualnem dogajanju. Odkrito povem, če 
me je kdo s svojo izjavo užalil. Poročam o podrobnostih iz svojega 
življenja, počutim se kot mala »zvezda« lastne življenjske drame in tako 
kot prave »zvezde« tudi sama tvegam, da bom postala egocentrična in 
pretirano občutljiva. Zlasti pa imam možnost izbirati in komunicirati
samo s tistimi, ki so podobnega mnenja kot jaz, s tistimi, s katerimi 
»delim« določeno mišljenje in ki so me prepričali, da je tako mišljenje 
ključno, kadar moraš reagirati na karkoli. Tako naposled pristanem v 
zaprti skupnosti, znotraj katere se srečujem samo s sebi podobnimi,
s tistimi, ki razmišljajo enako kot jaz. A če »socialno omrežje« pomeni 
mreža za družabne stike, ali ne bi torej moralo to omrežje spodbujati 
svobodne in odprte komunikacije med komerkoli? Ali me ne bi moralo 
povezovati z drugimi, tudi oziroma predvsem s tistimi, ki so drugačni od
mene?

www.nova-gorica.si 
www.provincia.gorizia.it

Vabilo za najem stojnice v okviru prireditve Solinarski praznik ob 
prazniku sv. Jurija 2016 

Stojnice bodo postavljene na Tartinijevem trgu, v soboto, 23. 4. 2016, 
in nedeljo, 24. 4. 2016, v Krajinskem parku Sečoveljske soline.

Ponudnik se na razpis prijavi na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del 
javnega povabila. Vloga se šteje za popolno, v kolikor je oddana na 
pravem obrazcu in ima vse potrebne priloge in dokazila. Prijave z 
dokazili je treba priporočeno poslati najkasneje do 8. 4. 2016 na 
naslov: Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij 
Portorož, Senčna pot 8 A, 6320 Portorož, s pripisom »Prodajna 
mesta – Sveti Jurij Solinarski praznik«. 

OBČINA KOPER

Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoci za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni obcini Koper 

Datum objave na razpisi.info 29.03.2016; Rok prijave 15.04.2016

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev - 
državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju ohranjanja 
in razvoja kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o 
dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
B. Pomoči po uredbi " de minimis"
C. Ostali ukrepi občine

Več:  www.koper.si

http://www.piran.si
http://www.koper.si
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DAVKI/PRISPEVKI

CENA BREZ DDV

Zadnje čase je pri mnogih podjetij opaziti, da v oglasih oglašujejo ceno 
brez davka na dodano vrednost ali pa je cena z davkom napisana v zelo 
majhnem tisku v primerjavi z ceno brez tega davka. Takšen način 
oglaševanja me moti, zato bi rad vedel, ali je to dovoljeno? 
  

 (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004, 
, , ), ki velja za krovni zakon na področju 

potrošniške zakonodaje določa, da mora podjetje cene vedno vidno 
označiti, ter da morajo tako označene cene vedno vsebovati tudi 
davek na dodano vrednost, v kolikor je podjetje zavezanec za ta 
davek. Ker pa gre v tem primeru za oglaševanje, je potrebno upoštevati 
tudi navedbe Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi 
poslovnimi praksami (ZVPNPP, Uradni list RS, št. 53/2007), ki 
prepoveduje zavajajočo in s tem tudi nepošteno poslovno prakso. 
 
Zavajajoče poslovna praksa je tako tista, ki vsebuje napačne 
informacije ali pa če s celotno predstavitvijo zavaja ali bi utegnila 
zavesti povprečnega potrošnika, čeprav je informacija točna glede 
enega ali več naštetih elementov, ter povzroči, da potrošnik sprejme 
odločitev o poslu,ki ga sicer ne bi sprejel. Pri tem je vsekakor med 
bistvene elemente šteti tudi ceno in informacije pogojene z njo. 
Oglaševanje cen brez ddv je tako mogoče šteti za zavajajoče, pa 
čeprav je cena brez ddv pravilna, saj navedena cena ni končna in zato 
utegne zavesti potrošnika, da misli, da je določen ponudnik ugodnejši 
kot je dejansko. 
 
V kolikor je pa poleg cene brez ddv navedena tudi cena z ddv, pa slednja 
seveda ne sme biti v premajhnem tisku, katerega bi lahko potrošnik 
zlahka spregledal. Kdaj je ta tisk predroben oziroma premajhen v 
sorazmerju z drugimi navedbami iz oglasa pa je potrebno presojati 
posamično od primera do primera. 

Vir: www.ti.gov.si

Zakon o varstvu potrošnikov
126/2007 86/2009 78/2011

PRISPEVKI ZA ENOOSEBNI D.O.O. 

Družbeniki enoosebnih družb, ki niste zavarovani po drugi osnovi, ki 
ste poslovodne osebe in niste zaposleni, imate do 15. dne v mesecu 
marcu čas, da plačate prispevke za socialno varnost za mesec februar. V 
enakem roku morate davčnemu organu predložiti obračun prispevkov 
na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

, plačuje 
oseba, ki je:

·hkrati lastnik in poslovodna oseba.
Velja ob predpostavki, da oseba ni zaposlena v svojem podjetju ali v 
kakem drugem podjetju, niti ni zavarovana po drugi zavarovalni 
podlagi (na primer v primeru polnega s.p., statusa študenta...).

Na spletnih straneh FURS-a sta objavljena aktualna podatka o 
bruto in neto zavarovalni osnovi: 

Socialne prispevke za družbenike, ki so poslovodne osebe

Najnižja NETO zavarovalna osnova 1.089,12 EUR 

Količnik za preračun neto osnove v bruto osnovo 1,428575363 

Najnižja BRUTO zavarovalna osnova 1.555,77 EUR 

 
Zavezanec plača prispevke do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. V 
enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun  na 
predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Zneski prispevkov za socialno varnost so informativne narave. 

Minimalni prispevki

prispevkov

Vir: Zavod Mladi podjetnik

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo 

Skupaj prispevki za pokojnisko in invalidsko zavarovanje 24,35% 262,54 EUR 

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45% 145,01 EUR 

Skupaj drugi prispevki: starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40% 4,32 EUR 

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 416,04 EUR 

 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo 

Skupaj prispevki za pokojnisko in invalidsko zavarovanje 24,35% 1.312,68 EUR 

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45% 725,07 EUR 

Skupaj drugi prispevki: starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40% 21,56 EUR 

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 2.080,23 E 

 

Maksimalni prispevki

SPREMEMBE PRAVILNIKA O DAVČNEM 
OBRAČUNU AKONTACIJE DOHODNINE

Konec decembra je bil v Uradnem listu objavljen Pravilnik o 
spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in 
dohodnine od dohodka iz dejavnosti. 

V skladu s spremembami Pravilnika se priloge 1, 2 (gre za 
metodologijo izpolnitve obrazca), 3 in 4 nadomestijo z novimi 
Prilogami 1, 2, 3 in 4. Prilogi 1 in 2 se uporabljata že za leto 2015, 
novi Prilogi 3 in 4 pa se uporabljata za davčna obdobja, ki se 
začnejo od vključno 1. januarja 2016. V prilogi 1 opozarjamo na 
spremembo v zaporedni številki 11.3. in 11.4 obračuna. Spremembi sta 
posledica ustrezne davčne obravnave rezervacij (nov 15.a člen 
ZDDPO-2 v povezavi z 20. členom ZDDPO-2), ki jih nismo oz. jih ne 
evidentiramo preko poslovnega izida.

Navajamo vsebino postavk:
11.3: Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja 
zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese 
v preneseni poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja 
sredstev, ki se amortizirajo, ter za delež zneska odprave rezervacij, 
pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki je zmanjševal 
davčno osnovo ob oblikovanju. 11.4: Zmanjšanje davčne osnove za že 
obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in 
za odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja ter za 50 
odstotkov zneska oblikovanih rezervacij, pripoznanih v drugem 
vseobsegajočem donosu, oziroma za delež zneska porabljenih 
rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob 
oblikovanju ni zmanjševal davčne osnove. Priloga 3 (podatki iz bilance 
stanja): za davčno obdobje 2016 bodo podatki iz bilance stanja 
bistveno bolj analitični. 

Tako primeroma podjetnik ne bo vpisal le zneska zalog, temveč je 
postavka zaloge razdeljena na: material, nedokončana proizvodnja, 
proizvodi, trgovsko blago in predujmi za zaloge. 

Zaradi prehoda na spremenjene Slovenske računovodske 
standarde se bo spremenil tudi prikaz podjetnikovega kapitala, 
dodani sta alineji:

·revalorizacijske rezerve in
·rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.

Podjetniki bodo po novem v Prilogi 3 (za davčni obračun 2016) 
prikazali tudi zabilančna sredstva in zabilančne obveznosti.
Priloga 4 (podatki iz izkaza poslovnega izida) bo imela po novem (za 
davčno leto 2016) novo bilančno shemo (bistveno bolj analitično). 
Primeroma čisti prihodki iz prodaje bodo razdeljeni na:

·čiste prihodke od prodaje na domačem trgu,
·čiste prihodke od prodaje na trgu EU,
·čiste prihodke od prodaje na trgu izven EU.

Prav tako bodo podjetniki vnesli podatek o povprečnem številu 
zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju ter številu 
mesecev poslovanja.

Vir: Računovodski in davčni nasvet
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ZAKONODAJA

UREDBA O IZVEDBI UKREPOV KMETIJSKE 
POLITIKE ZA LETO 2016

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016 vključuje 
vsebinske spremembe v zvezi z ukrepi kmetijske politike, ki izhajajo iz 
nacionalnih predpisov in sprememb predpisov EU. Določa enotno 
ureditev postopkov za uveljavljanje shem neposrednih plačil, 
ukrepa kmetijsko okoljsko podnebna plačila (KOPOP), ukrepa 
ekološko kmetovanje (EK), ukrepa OMD in ukrepa dobrobit živali 
za prašiče ter govedo.
 
Uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim 
administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila 
o navzkrižni skladnosti. Vključuje postopke za izvedbo ukrepov 
kmetijske politike vključno s kontrolami in upravnimi kaznimi, določa 
postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na 
kraju samem ter upravne kazni za neposredna plačila in ukrepe 
programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020: KOPOP, EK, 
OMD in dobrobit živali.  V uredbi so dodane tudi določbe v zvezi z 
okoljsko občutljivim trajnim travinjem (OOTT), kdaj zemljišče 
pridobi status OOTT, kako in kdaj je o tem obveščen upravičenec ter 
kakšna je dopustna toleranca za površine OOTT v zaporednih letih.
 
Zbirna vloga se izpolnjuje in vlaga na elektronski način in zajema vloge 
za vse sheme neposrednih plačil, vključno z vlogo za dodelitev 
plačilnih pravic iz nacionalne rezerve in zahtevke za ukrepe KOPOP, 
EK, OMD in dobrobit živali. Rok za vnos zbirnih vlog je od 29. 2. do 6. 
5. 2016. Sledi 25 dni, ko je do 31. 5. možna »pozna predložitev« zbirne 
vloge, ki pa ima za posledico znižanje plačil in sicer pri plačilnih 
pravicah dodeljenih iz nacionalne rezerve 3 %, pri ostalih plačilih pa 1 
% na vsak delovni dan zamude. Zbirno vlogo so dolžni oddati vsi 
upravičenci, ki uveljavljajo kakršnekoli ukrepe kmetijske politike. 
Upravičenec lahko zbirno vlogo vloži sam ali pa za elektronsko 
izpolnjevanje in vložitev zbirne vloge pooblasti osebo, zaposleno v 
javni službi kmetijskega svetovanja. V tem primeru upravičenec plača 
stroške izpolnitve in vložitve zbirne vloge v višini 15,70 eura na vsakih 
začetih 30 minut vnosa. Vse potrebne informacije upravičenci najdejo 
na spletni strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja pod »Zbirna vloga 2016… od A do Ž«. Za leto 2016 je 
v uredbi dodana tudi izjemna okoliščina za primer onemogočene redne 
rabe kmetijskih površin v obmejnem območju ob državni meji, če je 
potrebna uporaba teh zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja nadzor 
državne meje. Kot dokazilo za navedeno izjemno okoliščino se bodo 
upoštevali podatki ministrstva pristojnega za notranje zadeve. 

Vlada izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz PRP 2014–2020 
Vlada RS je izdala 

 (Uradni list RS, št. 15/2016). Uredba o ukrepu dobrobit živali 
iz PRP 2014 - 2020 v letu 2016 je opredeljevala vsebino in izvedbo 
ukrepa dobrobit živali (DŽ) le za prašiče. S sprejetjem nove Uredbe 
pa se je v ukrep DŽ vključilo tudi govedo in sicer z določitvijo vstopnih 
pogojev, trajanja obveznosti, zahteve glede paše goveda in pogojev za 
izpolnjevanje le-te ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s 
kontrolami ter sistemom znižanj in izključitev. Z novo uredbo se 
razveljavlja obstoječa uredba.

Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 
2016

Vlada izdala Uredbo o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in 
plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami 
iz PRP 2014–2020
 
Vlada RS je izdala 

 (Uradni list RS, št. 
16/2016). Uredbo, ki je bila sprejeta in je začela veljati v mesecu 
februarju 2015 je bilo zaradi prvih sprememb Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 
2014–2020), ki se nanašajo na ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila (KOPOP) in ukrep ekološko kmetovanje (ukrep EK) potrebno 
spremeniti in dopolniti. Nova uredba se nanaša na obdobje 2016–2020. 
Obstoječa uredba z dnem uveljavitve nove uredbe preneha veljati, 
uporablja pa se za zahtevke za ukrepa KOPOP in EK, ki so jih 
upravičenci vložili za leto 2015. Prav tako se zahtevki za ukrepa 
KOPOP in EK, ki so bili vloženi na podlagi obstoječe uredbe, 
dokončajo na podlagi obstoječe uredbe. Upravičencem, ki so petletno 
obveznost za izvajanje ukrepa KOPOP oziroma ukrepa EK prevzeli na 
podlagi obstoječe uredbe, se zaradi sprememb PRP 2014–2020 te 
obveznosti v skladu z drugim odstavkom 14. člena Uredbe 
807/2014/EU z letom 2016 prilagodijo. Upravičenci za preostali čas 
trajanja prevzete obveznosti za zahteve, ki so se spremenile in 
dopolnile, izvajajo prilagojeno obveznost.

Tudi v skladu z novo uredbo se izvajajo naslednji ukrepi razvoja 
podeželja iz PRP 2014–2020: ukrep KOPOP, ukrep EK in plačila 
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.
 
Ob upoštevanju prvih sprememb PRP 2014–2020 nova uredba 
povzema spremembe in dopolnitve zahtev v okviru posameznih 
operacij ukrepa KOPOP in ukrepa EK, vključuje pa tudi nekatere 
tehnične popravke pri posameznih členih. S tehničnimi popravki so 
iste vsebine kot so določene že v obstoječi uredbi v novi uredbi 
zapisane tako, da so bolj razumljive za upravičence, kar prispeva k 
lažjemu in boljšemu izvajanju ukrepov ter posledičnemu 
zmanjševanju stopnje napake.

Vir: 

Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

www.program-podezelja.si

Tako kot obstoječa uredba tudi nova 
Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-
podnebna plačila, ekološko kmetovanje 
in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 
2014–2020 določa upravičence, pogoje, 
ukrepe in višino plačil za posamezne 
ukrepe v letih 2016–2020. 

POŽARNI RED

Ključni dokument, v katerem bomo natančno opredelili posamezne 
odgovornosti in požarno varnostne ukrepe, se imenuje požarni red.

Pri določanju odgovornosti varstva pred požarom je zlasti 
pomembno, da vemo, kdo v podjetju je odgovoren za to, da so:

·dostopi do gasilnih sredstev, sredstev za evakuacijo, 
transportne poti in pešpoti stalno proste;

·zaposleni seznanjeni z mestom nahajanja gasilnih aparatov 
in zasilnih izhodov oziroma seznanjeni z načrtom evakuacije 
in izvlečkom požarnega reda;

·zaposleni seznanjeni z načinom aktivacije gasilnih aparatov;

·vsi zunanji izvajalci, ki bodo v podjetju opravljali požarno 
nevarna dela seznanjeni z ukrepi, ki so potrebni za varno 
izvedbo teh del in zagotavljanje požarne straže po končanih 
delih;

·se izvajajo redni vzdrževalni in kontrolni pregledi vseh 
naprav za varstvo pred požarom ter plinske inštalacije.

Pri določanju ukrepov varstva pred požarom je pomembno, da 
določimo konkretne ukrepe, s katerimi bomo v podjetju preprečevali 
nastanek požara ali eksplozije. Največ požarov v podjetjih se zgodi 
zaradi neustreznih požarno varnostnih ukrepov pri izvajanju požarno 
nevarnih del. V mnogih primerih ta dela izvajajo zunanji izvajalci, ki 
med delom ne poskrbijo za požarno varnostne ukrepe, po koncu del pa 
ne za izvajanje požarne straže in zato pride do kasnejšega razvoja 
požara in nepopravljive gospodarske škode. Zaradi teh razlogov 
moramo v vsakem podjetju napisati postopke, s katerimi zagotovimo 
ustrezno požarno varnost med izvajanjem požarno nevarnih del ter 
druge postopke oziroma ukrepe, s katerimi bomo na delovnih mestih 
preprečevali nastanek požara ali eksplozije.

Vir: Varnost in zdravje na delovnem mestu

http://www.program-podezelja.si
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DNEVNICE IN KILOMETRINA

V praksi se pogosto pojavlja dilema, ali je treba dnevnice in 
kilometrino, ki jih delavcu izplačamo, prikazati na plačilni listi, 
mnenja računovodij pa so različna. 

Plača, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki delavca 
se izplačujejo v skladu z zakonom preko bančnega računa delavca. 
S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi drugačen 
način izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
prejemkov delavca, zato svetujemo, da preverite določila kolektivne 
pogodbi dejavnosti, ki zavezuje delodajalca. Delodajalec je dolžan do 
konca plačilnega dne izdati pisni obračun iz katerega so razvidni 
podatki o:

·plači,
·nadomestilu plače,
·povračilu stroškov v zvezi z delom in
·drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi 

zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta ali pogodbe o 
zaposlitvi,

·obračunu in plačilu davkov in prispevkov,
·plačilnem dnevu,
·podatkih o delavcu ter
·podatkih o delodajalcu.

Tudi v kolikor je možna drugačna oblika povračila stroškov (npr. 
boni za malico) je treba na plačilni listi to ustrezno prikazati. 
Bistvo pisnega obračuna plače oz. »plačilne liste« je namreč 
jasnost in sledljivost. Plačilna lista je verodostojna listina, na 
podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo!

Vir: www.kado.si

Ker gre pri kilometrini dejansko za 
povračilo stroškov delavcu za opravljeno 
pot na službenem potovanju, mora plačilna 
lista vsebovati tudi ta podatek. Enako je z 
dnevnicami, ki so povračilo stroškov za 
prehrano na službeni poti. V kolikor se 
delavcu na posamezni dan izplača 
dnevnica, mu za tisti dan ne pripada malica 
oz. povračilo stroškov za prehrano med 
delovnim časom. 

OBRAČUN DDV

Davčni zavezanec s sedežem in identificiran za namene DDV v 
Sloveniji odkupuje blago na Hrvaškem od fizične osebe, ki ni pavšalist, 
pač pa mali davčni zavezanec. To blago potem prodaja v druge države 
članice in tretje države. Kako je v tem primeru z DDV?

Davčni zavezanec s sedežem in identificiran za namene DDV v 
Sloveniji namerava nabavljati blago od prodajalca, ki je na Hrvaškem 
oproščen plačila DDV kot mali davčni zavezanec. V kolikor je temu 
tako, je treba upoštevati točko a) prvega odstavka 3. člena ZDDV-1, ki 
določa, da so predmet DDV pridobitve blaga znotraj Unije, ki jih na 
ozemlju Slovenije, opravi za plačilo davčni zavezanec v okviru 
opravljanja svoje ekonomske dejavnosti, če je prodajalec davčni 
zavezanec v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države 
članice ni oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec in 
ga ne zajema ureditev iz tretjega, četrtega ali desetega odstavka 20. 
člena tega zakona. 

Od blaga, ki ga davčni zavezanec pridobi od davčnega zavezanca, ki je 
na Hrvaškem oproščen plačila DDV, oziroma od fizične osebe, ki ne 
opravlja dejavnosti, se torej v Sloveniji DDV ne obračunava po sistemu 
samoobdavčitve.

ODPRAVNINA

Bistvo odpravnine je zagotavljanje socialne varnosti delavca ob 
prehodu iz zaposlenosti v brezposelnost in po drugi strani pavšalno 
odmero za dotedanje delo pri delodajalcu. 

Delavcu je delodajalec dolžan izplačati odpravnino v naslednjih 
primerih:

· ko delavcu poda redno odpoved iz poslovnih razlogov na 
strani delodajalca (npr. zaradi zmanjšanega obsega dela, 
reorganizacije ipd.),

· ko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga 
nesposobnosti,

· če delavec sam poda izredno odpoved zaradi krivde 
delodajalca v skladu s 111. členom ZDR-1,

· ob upokojitvi delavca (132. člen ZDR-1),
· ob izteku poskusnega dela (125. člen ZDR-1) - le v primeru, 

če je delavec pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto,
· ob izteku pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas, 

razen v primeru, če je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena za..

Če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače, je 
delavcu treba odpravnino izplačati ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi 
oz. delovnega razmerja. Delodajalec delavcu ni dolžan izplačati 
odpravnine, če zagotovi varstvo delavca pred prenehanjem delovnega 
razmerja na drugačen način. 

To lahko zagotovi s ponudbo drugega ustreznega dela v skladu z 91. oz. 
92. členom ZDR-1 ali z dokupom delovne dobe delavca do upokojitve 
v skladu s 5. odstavkom 132. člena ZDR-1.

Odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja so lahko za podjetje 
velika finančna obremenitev, še posebej, ko gre za manjša podjetja, ki 
so finančno podhranjena. Iz tega razloga se v praksi delodajalci z 
delavci večkrat dogovorijo o znižanju odpravnine ali celo o odpovedi 
pravice do odpravnine, za kar običajno sklenejo pisni sporazum ali 
delavcu v podpis ponudijo pisno izjavo. Pri tem je treba opozoriti, da je 
takšen dogovor med delavcem in delodajalcem neveljaven, saj se 
delavec pravici do odpravnine ne more odpovedati, niti je ni možno 
zmanjšati. Kljub sklenitvi pisnega sporazuma ali pisne izjave lahko 
delavec v roku petih let sodno zahteva izplačilo! Zmanjšanje višine 
odpravnine je možno le v primeru, kadar je delodajalec v sodnem 
postopku prisilne poravnave. V skladu s 5. odstavkom 108. člena ZDR-
1 se lahko v postopku prisilne poravnave delavec in delodajalec pisno 
sporazumeta o načinu, obliki ali zmanjšanju višine odpravnine, če bi bil 
zaradi izplačila odpravnine ogrožen obstoj večjega števila delovnih 
mest pri delodajalcu. Ta določba velja le v primeru odpravnine zaradi 
odpovedi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti. V vseh 
ostalih primerih pa je sporazum z delavcem o zmanjšanju ali odpovedi 
pravice do odpravnine neveljaven!

Vir: www.dashofer.si

Če pogoji za oprostitev niso izpolnjeni, mora dobavitelj na izdanem 
računu obračunati slovenski DDV. Če davčni zavezanec zadevno blago 
izvozi iz Slovenije v tretjo državo (na Kitajsko in v Egipt), je takšen 
izvoz oproščen plačila DDV po točki a) prvega odstavka 52. člena 
ZDDV-1.

Vir: DDV v poslovni praksi

Če davčni zavezanec dobavi blago iz 
Slovenije v Avstrijo, je takšna dobava lahko 
oproščena plačila DDV le, če sta izpolnjena 
dva pogoja, in sicer: 1. kupec predloži 
veljavno identifikacijsko številko za DDV 
svoje države članice in 2. dobavitelj 
poseduje ustrezno dokazilo, da je blago res 
zapustilo Slovenijo (prevozna listina, izjava 
itd). 
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KORISTNE INFORMACIJE

OČETOVSKI DOPUST 2016

Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že ob 
otrokovem rojstvu skupaj z mamo sodeloval pri negi in varstvu 
otroka. Do sedaj je imel oče otroka pravico koristiti le 15 dni 
plačanega očetovskega dopusta, od 1. januarja 2016, pa se je ta 
pravica povišala na 20 dni. Vseh 20 dni država za očete, ki koristijo 
očetovski dopust zagotavlja očetovsko nadomestilo.

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti so objavili pojasnilo glede povišanja števila dni očetovskega 
dopusta in pogoje za njihovo koriščenje. Oče ima pravico do 
očetovskega dopusta v skupnem trajanju 70 koledarskih dni (ne 
glede na to, koliko otrok se rodi hkrati), od tega mu država 20 dni 
zagotavlja nadomestilo plače, za ostalih 50 dni pa je oče upravičen le do 
plačila prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Očetovski dopust 2016 – kakšni so pogoji?

Očetovski dopust (prvih 15 koledarskih dni) mora oče izrabiti do 
dopolnjenega 6. meseca otrokove starosti, sicer ta del očetovskega 
dopusta zapade. Le izjemoma lahko oče prvih 15 dni očetovskega 
dopusta izrabi do otrokovega 12. meseca starosti. Za ta del je upravičen 
do nadomestila plače – govorimo o plačanem očetovskem dopustu. Od 
1. januarja 2016 ima oče pravico do dodatnih, 5 koledarskih dni 
plačanega očetovskega dopusta, ki ga lahko izrabi po koncu 
starševskega dopusta, vendar najkasneje do zaključka prvega razreda 
osnovne šole otroka. Ostalih 50 dni za katere država očetu zagotavlja 
plačilo prispevkov za socialno varnost, pa oče lahko izrabi do tretjega 
leta otrokove starosti.

Kdo je upravičen do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega 
dopusta?

Do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta so upravičeni 
očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso uveljavljali ali niso v 
celoti izkoristili neplačanega očetovskega dopusta. Pravico do 
očetovskega dopusta je sicer namenjena očetu, kljub temu pa 
lahko  očetovski dopust, če ga oče ni izrabil, pod enakimi pogoji 
izrabijo tudi:

·druga oseba ter materin zakonec, materin zunajzakonski 
partner in partner ali partnerka registrirane istospolne 
partnerske skupnosti, ki dejansko neguje in varuje otroka,

·zakonec, zunajzakonski partner ali partner registrirane 
istospolne partnerske skupnosti osebe, ki koristi materinski 
dopust.

Primeri situacij, ko lahko oče koristi 5 dni plačanega dopusta po 
novi ureditvi

Primer 1: Otrok se je rodil 6.2.2016. oče je vlogo za priznanje pravice 
do očetovskega dopusta vložil 4.1.2016 (velja za vse vloge, ki so bile 
vložene po 1.1.2016), zato lahko oče uveljavlja 20 dni plačanega in 50 
dni neplačanega očetovskega dopusta, po novem zakonu.

Primer 2: Otrok je bil rojen leta 2014, oče je v tem letu izkoristil 15 dni 
plačanega očetovskega dopusta, saj mu je bilo le toliko priznano z 
odločbo CSD. Od 1. 1. 2016 lahko oče do tretjega leta otrokove starosti 
uveljavlja še 5 dni plačanega in 50 dni neplačanega očetovskega 
dopusta.

Primer 3: Otrok se je rodil leta 2013, oče je v istem letu na podlagi 
odločbe CSD izrabil 15 dni plačanega očetovskega dopusta in kasneje 
še 75 dni neplačanega očetovskega dopusta. Ker je oče že izkoristil več 
kot 50 dni neplačanega očetovskega dopusta, ne more uveljaviti 
dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta po 1.1.2016.

Vir: www.dashofer.si

SLOVENSKI EURES

EURES (EURopean Employment Services) je omrežje javnih služb za 
zaposlovanje in nacionalnih partnerjev iz 32 držav članic EU/EGP in 
Švicarske konfederacije. Smo del mreže več kot 

, nudimo svetovanje in posredovanje zaposlitev na 
evropskem trgu dela ter informacije o življenju in delu v državah 
članicah EU/EGP in Švici. Pripravljamo in predstavljamo informacije 
o nacionalnih možnostih za delo in življenje na tradicionalnih 
"Evropskih dnevih zaposlovanja", 

.  

Povezujemo se s partnerskimi organizacijami (sindikati, 
delodajalskimi združenji), z drugimi evropskimi mrežmi, 
izobraževanimi organizacijami itd. EURES usmerja, koordinira in 
sofinancira 

. 

Vir: Zavod za zaposlovanje R Slovenije, www.ess.gov.si

850 svetovalcev 
EURES

zaposlitvenih sejmih in podobnih 
d o g o d k i h  v  d r u g i h  e v r o p s k i h  d r ž a v a h

Evropska komisija, Direktorat za zaposlovanje, socialne 
zadeve in vključevanje

EVROPSKA NAGRADA ZA SOCIALNE 
INOVACIJE

Evropska komisija želi z nagrado nagraditi inovacije v obliki 
produktov, tehnologij, storitev in modelov, ki lahko olajšajo 
integracijo beguncev in migrantov. Prvi trije nagrajenci prejmejo 
po 50.000 EUR.
Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe.

Prijave: Rok za prijavo je 8. 4. 2016.
Dodatne informacije: Več informacij najdete: www.imamidejo.si

POVRAČILO BOLEZNI TUDI ZA S.P.

Tudi samostojni podjetniki lahko zahtevajo povračilo boleznine že prej 
kot po mesecu in pol, če to dokažejo z delovnim koledarjem. 
Natančneje, od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS) lahko povračilo boleznine zahtevajo po petih tednih, če 
delajo tudi ob sobotah. Zaposleni v delovnem razmerju na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem imajo lahko določen štiri, pet ali 
šest dnevni delovnik, v skladu s tem pa lahko delodajalci od ZZZS za 
svojega zaposlenega v primeru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe 
že v najmanj petih delovnih tednih zahtevajo povračilo boleznin.

Povračilo boleznine v nekaterih primerih do prvega dne naprej
 

namreč določa, da imajo zavarovanci pravico do nadomestila plače za 
čas zadržanosti od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja od prvega delovnega dne zadržanosti, če so odsotni zaradi 
nege ožjega družinskega člana, presaditve živega tkiva ali organov v 
korist druge osebe, dajanja krvi, izolacije ali spremstva, ki jih odredi 
zdravnik, in tudi, ko se poškodujejo pri organiziranih javnih delih, 
gasilskih, gorskih in drugih reševalnih akcijah, v vseh ostalih 
primerih pa od 31. delovnega dne. »Od prvega do tridesetega dne 
zadržanosti od dela pa izplačuje nadomestilo v svoje breme delodajalec 
oziroma samozaposleni,« pojasnjujejo na ZZZS. Nadomestilo 
dejansko nadomešča plačo, ki bi jo zavarovanec prejel, če bi delal. 
Šestdnevni delovnik samozaposleni najlažje uveljavljajo v primeru, ko 
na primer, imajo delovni čas svoje poslovalnice ali lokala tudi ob 
sobotah in/ali nedeljah – v trgovski dejavnosti, gostinstvu, turizmu.
Zanimivo pa je, da samozaposleni ne morejo uveljavljati povračila 
za nadomestilo plače, če prostovoljno darujejo kri. Omenjeni zakon 
namreč določa, da imajo to pravico do nadomestila samo zaposleni s 
pogodbo o zaposlitvi, ne pa tudi samozaposlene osebe.

Vir: 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

www.data.si
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NAPOTKI ZA KMEČKA GOSPODINJSTVA

Napotki za kmečka gospodinjstva, ki so davčno osnovo od dohodkov iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti - OKGD v letu 
2015 ugotavljala na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali 
normiranih odhodkov, z letom 2016 pa so prešla na pavšalno 
ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD; zanje je 
pripravljena posebna priloga k davčnemu obračunu DohDej.

Kmečka gospodinjstva, ki so davčno osnovo od dohodkov iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – OKGD v letu 2015 
ugotavljala na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, so ob izpolnjevanju 
predpisanih pogojev davčnemu organu lahko priglasila vlogo za izstop 
iz takšnega načina obdavčitve, ter z letom 2016, v skladu z izdano 
odločbo davčnega organa o prenehanju ugotavljanja davčne osnove od 
dohodka iz OKGD na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ponovno prešla na 
sistem ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz OKGD na podlagi 
izračunanega katastrskega dohodka - KD in pavšalne ocene dohodka 
na panj. 

Takšna sprememba načina ugotavljanja davčne osnove od dohodkov iz 
OKGD se ne šteje za prenehanje opravljanja dejavnosti, zato je treba 
zagotoviti, da so zaradi prehoda med različnimi načini ugotavljanja 
davčne osnove prihodki in odhodki iz dejavnosti upoštevani na način, 
da ne pride do njihovega neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja 
pri obdavčitvi. 

Ob prehodu kmečkih gospodinjstev nazaj na sistem ugotavljanja 
davčne osnove od dohodka iz OKGD na podlagi KD in pavšalne ocene 
dohodka na panj, so posebnega pomena  podatki o višini kmetijskih 
subvencij, ki so oz. bodo obdavčene v posameznem sistemu 
ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz OKGD ter o višini še 
neizkoriščenih investicijskih olajšav iz tega naslova. Pravilni obračun 
oziroma ustrezno obdavčitev bo Finančna uprava Republike Slovenije 
- FURS izvedel na osnovi podatkov, ki jih bo pridobil od zavezancev in 
od pristojne Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja – 
AKTRP, pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2016. 

Z namenom poenotenega poročanja podatkov, ki jih morajo zagotoviti 
zavezanci – kmečka gospodinjstva, je FURS pripravil poseben obrazec 
za poročanje. Kmečka gospodinjstva, ki so z letom 2016 ponovno 
prešla na sistem ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz OKGD na 
podlagi KD in pavšalne ocene dohodka na panj, morajo za davčno leto 
2015 predložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od 
dohodka iz dejavnosti. Obračun morajo vložiti elektronsko, preko 

, najkasneje do 31. 3. 2016.  Z namenom odprave 
dvakratne obdavčitve na nivoju akontacije dohodnine pri izplačevanju 
kmetijskih subvencij in v izogib vlaganju ugovorov zoper informativni 
izračun dohodnine ter z namenom preprečitve kasnejših postopkov 
davčnega nadzora pri davčnem organu predlagamo, da kmečka 
gospodinjstva izpolnijo tudi prilogo OKGD in jo priložijo k obračunu 
akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti – 
DohDej za leto 2015, tj. do 31. 3. 2016 - kot lastni dokument preko 

, izjemoma lahko tudi po pošti na pristojni finančni 
urad. 

Vir: 

 
portala eDavki

 
sistema eDavki

www.fu.gov.si

NOVA KOLEKTIVNA POGODBA

V Uradnem listu RS štev. 17/2016 je , dne 29. februarja 2016 
objavljena nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in 
turizma.  Nova kolektivna pogodba za dejavnosti gostinstva in 
turizma velja do konca leta 2017 . Glede na do sedaj veljavno 
Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma so 
spremenjene predvsem nekatere postavke za lažje izvajanje 
določil, bistvenih sprememb pa ni.

vir: www.tgzs.si

PRAVOČASNO SE ZAŠČITIMO PRED KLOPI

Pomlad je čas, ko se s prebujanjem narave na prostem odvijajo številne 
aktivnosti. Med drugim ljudje pogosto zaidemo tudi v gozdove in 
druge predele, kjer pa na nas lahko prežijo klopi. Slovenija sodi med 
najbolj ogrožena območja v Evropi zaradi okuženosti klopov z 
virusom klopnega meningoencefalitisa. V Sloveniji je razširjen klop iz 
vrste Ixodes ricinus. Vbod klopa je nevaren za človeka, saj lahko 
prenaša več bolezni, pri nas predvsem klopni meningoencefalitis in 
lymsko boreliozo. Povzročitelj bolezni se lahko prek larv, nimf in 
spolno zrelih klopov prenese na človeka ali žival. Vsak klop sicer ni 
okužen, vseeno pa se je potrebno pred njimi zaščititi. Od bolezni, ki jih 
povzročajo klopi, je pri nas najpogostejša , sledi pa ji 

, proti kateremu se lahko učinkovito 
zaščitimo s cepljenjem. Cepljenje se lahko opravi v 

Kje se klopi nahajajo?
Klopi se nahajajo predvsem v gozdni podrasti, v grmovju vlažnih 
mešanih gozdov, v travi in celo na vrtu. Do nadmorske višine 600 m je 
lahko klopov veliko, v višjih legah jih je manj. Klopi prezimijo v listju, 
v skorji drevesnih debel in površinskih zemeljskih plasteh. Brž ko se 
temperatura tal poviša, postanejo aktivni. Aktivnost klopov in njihovih 
razvojnih stopenj je odraz klimatskih nihanj. Mila zima in vlažna 
pomlad pospešita dejavnost klopov. Nevarnost okužbe s klopi traja 
včasih že od februarja pa vse do novembra.

Kako pride po vbodu klopa do okužbe?
Ko pride klop na človeka, poišče primerno nežno mesto, kjer se na kožo 
pritrdi tako, da porine svoj »rilec« globoko v kožo. Vbod ne povzroči 
bolečine, saj ima slina klopa anestezijski učinek. Vbodi so zato pogosto 
neopaženi, predvsem pri otrocih. 

lymska borelioza
klopni meningoencefalitis

amulantah 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Če je klop okužen z virusom klopnega meningoencefalitisa in (ali) 
povzročiteljem lymske borelioze (Borrelia burgdorferi), med sesanjem 
krvi na človeka lahko prenese povzročitelja bolezni. Po vbodu 
okuženega klopa ne pride vedno do okužbe gostitelja, lahko pa okužba 
poteka tudi brez bolezenskih znamenj - asimptomatsko. Osebe, ki so 
bile okužene z virusom klopnega meningoencefalitisa, so zaščitene 
pred boleznijo.
Kako preprečimo vbod?
Človek dobi klopa, ko oplazi npr. grmovje in ga klop zazna s svojimi 
čutili. Na sprehodih in izletih v naravo se zato pred klopi zaščitimo z 
oblačili, pri katerih je čim več kože pokrite (dolge hlače, dolgi rokavi, 
škornji, ruta). Oblačila naj bodo svetle barve, da klopa na oblačilih laže 
opazimo. Namažemo se z repelentom, katerega vonj odganja klope. Po 
vrnitvi iz narave natančno pregledamo telo, se stuširamo in umijemo 
glavo. Oblačila dobro skrtačimo, če so pralna, jih operemo.
Kako odstranimo klopa iz kože?
Če pri pregledu telesa opazimo klopa, ga čimprej previdno odstranimo.
Klopa primemo s koničasto pinceto čim bližje koži in ga z 
enakomernim gibom izvlečemo. Če deli klopa ostanejo v koži, tudi te 
čim prej odstranimo. Za odstranjevanje klopov s kože ne uporabljamo 
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