
ŠT. 244 FEBRUAR 2017



2 PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE

SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ V 
OBALNO-KRAŠKI REGIJI – nov razpis 

Po dveh letih bodo v regiji ponovno na razpolago sredstva za 
sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bo Regionalni 
razvojni center Koper (RRC) pridobil iz sredstev Evropske 
unije, in sicer Evropskega socialnega sklada v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje  
2014 - 2020, 10 prednostne osi: Znanje, spretnosti in 
vseživljensko učenje za boljšo zaposljivost in iz sredstev občin 
Obalno-kraške regije (Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, 
Komen, Koper, Izola, Piran, Sežana). 

RRC bo v okviru Regijske štipendijske sheme Obalno-kraške 
regije predvidoma marca objavil razpis za delodajalce, ki so 
za šolsko leto 2016/17 izkazali svoje potrebe po štipendiranju. 
Na poziv delodajalcem se je decembra lani javilo 27 
delodajalcev, ki bodo razpisali 43 štipendij. To je več kot v 
preteklih letih, štipendije pa se bodo podelile večinoma za 
tehnične poklice srednje in visokošolske izobrazbe, nekaj je 
štipendij za ekonomske vede in druge poklice. 

RŠS je bila vzpostavljena z namenom izboljšanja stanja na 
področju izobraževanja in zaposlovanja visoko izobraženega 
kadra v regiji. Njen osnovni cilj je spodbujanje kadrovskega 
štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb in 
izobraževalne sfere. Instrument temelji na partnerstvu med 
delodajalci, nosilcem regijske štipendijske sheme oz. 
štipenditorjem (RRC Koper), državo (Ministrstvom za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Javnim 
štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim 
skladom RS ter občinami. Štipendije RŠS Obalno-kraške regije 
so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali 
v tujini, niso zaposleni, po končanem šolanju/študiju pa se bodo 
zaposlili pri delodajalcu, ki jih je štipendiral oziroma pri 
drugem delodajalcu na območju Obalno-kraške regije. 

Več o RŠS na spletni strani RRC: . Na tej 
spletni strani bo tudi objavljen razpis za delodajalce. 

Za dodatne informacije: mag. Tina Matekovič, 
tina.matekovic@rrc-kp.si, tel.: 05 66 37 590.

www.rrc-kp.si

NAPOVED OBJAVE JAVNIH RAZPISOV LAS 
ISTRE

Vse zainteresirane za prijavo operacij na Javne razpise LAS 
Istre obveščamo, da bodo Javni razpisi objavljeni takoj, ko 
bo LAS Istre s strani pristojnih organov prejel odgovore na 
odprta vprašanja v zvezi s pogoji za uresničevanje in 
dokazovanje kazalnikov. Usklajevanja so v polnem teku in bodo 
zaključena predvidoma februarja 2017. 

LAS Istre bo objavil tri javne razpise za izvajanje operacij, 
sofinanciranih iz:

Po objavi javnih razpisov bodo organizirane predstavitvene 
delavnice za javnost. Člani LAS bodo obvestilo o objavi 
razpisov prejeli tudi preko kontaktnega e-naslova, sporočenega 
LAS-u. Vsem zainteresiranim bodo nudena tudi osebna 
svetovanja.

Za osebno svetovanje v zvezi z možnostjo prijave operacije na 
razpise LAS Istre oz. možnostmi sofinanciranja operacij iz 
EKSRP, ESPR in ESRR, se obrnite na vodilnega partnerja LAS 
Istre, Regionalni razvojni center Koper.

Kontakt: Dott. Mag. (Republika Italija) Heidi Olenik; 
;  05 663 75 80.heidi.olenik@rrc-kp.si

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER

- Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja  (EKSRP)
- Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 
- Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
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SPLETNA TRGOVINA

SPLETNA TRGOVINA

Tržni inšpektorat RS nadzoruje izvajanje treh predpisov, ki jih 
mora podjetje, ki se odloči za prodajo preko spleta, spoštovati pri 
opravljanju svoje dejavnosti, in sicer:

V nadaljevanju povzemamo predvsem določila, na katera mora biti 
podjetje pozorno pri samem odločanju, oblikovanju in "odprtju" 
spletne trgovine. 
 
Spletna trgovina oziroma sklepanje pogodb preko spleta sodi med 
t. i. pogodbe na daljavo, ki jih ZVPot ureja v posebnem poglavju in jih 
definira kot pogodbe o dobavi blaga in opravljanju storitev, ki se 
sklepajo med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane 
prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne 
fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje in ki namen 
sklenitve uporablja izključno eno ali več sredstev za komunikacijo na 
daljavo (mednje sodi tudi splet). 

 
Izrecno pa ZVPot navaja pogodbe, za katere se določila omenjenega 
poglavja ne uporabljajo, in sicer so to:

· pogodbe o gradnji in prodaji nepremičnin, o 
prenosu drugih pravic na nepremičninah ter o 
bistvenih spremembah namembnosti stavb in 
najemne pogodbe za bivanje,

· o socialno varstvenih storitvah, o socialnih 
stanovanjih in o varstvu otrok, ki jih zagotavlja 
država, od nje pooblaščeni ponudniki ali od nje 
priznane dobrodelne organizacije, pri čemer se v 
to izjemo ne uvrščajo npr. tovrstne storitve 
zasebnih ponudnikov brez pooblastila državnih 
organov,

· pogodbe o zdravstveni in lekarniški dejavnosti, v 
skladu s predpisi na področju zdravstva,

· pogodbe o igrah na srečo,
· pogodbe o finančnih storitvah,
· pogodbe o turističnih aranžmajih,
· pogodbe o časovnem zakupu nepremičnin,
· pogodbe, sklenjene z nosilcem javnega 

pooblastila, ki je skladno s predpisi zavezan k 
neodvisnosti in nepristranskosti dajanja 
informacij,

· pogodbe o prodaji hrane, pijače ali drugega blaga, 
ki je namenjeno vsakodnevni porabi in ga podjetje 
redno in pogosto dobavlja potrošniku na njegov 
dom, prebivališče ali delovno mesto,

· pogodbe o prevozu potnikov, razen določb 
drugega in tretjega odstavka 43.c člena,

· pogodbe, ki so sklenjene z uporabo prodajnih 
avtomatov ali v poslovnih prostorih, opremljenih s 
prodajnimi avtomati,

· pogodbe, sklenjene z operaterji telekomunikacij 
preko javnih telefonskih govorilnic, za njihovo 
uporabo ali za uporabo ene povezave, ki jo 
potrošnik vzpostavi po telefonu, internetu ali 
telefaksu.

· Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot),
· Zakona o elektronskem poslovanju na trgu 

(ZEPT),
· Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na 

črno (ZPDZC-1).

Na splošno lahko zapišemo, da mora podjetje po ZVPot:
· s potrošniki poslovati v slovenskem jeziku (prvi 

odstavek 2. člena),
· omogočiti, da so v spletni trgovini oziroma na 

spletnih straneh na voljo vsi podatki iz tretjega 
odstavka 2. člena, prvega odstavka 25.b člena in 
prvega odstavka 43.b člena.

 
Preden pogodba, ki se sklepa na daljavo z uporabo elektronskih 
sredstev, zavezuje potrošnika k plačilu, pa mora podjetje jasno in v 
vidni obliki potrošnika preden odda naročilo opozoriti na:

· glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki 
ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,

· končno cena blaga ali storitve, vključno z davki, ali 
način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali 
storitve ni mogoče izračunati vnaprej,

· informacijo o morebitnih dodatnih stroških 
prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da 
taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče 
vnaprej izračunati,

· trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoji za 
odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali 
pogodbe s samodejnim podaljševanjem,

· minimalno trajanje obveznosti potrošnika na 
podlagi pogodbe, če je to potrebno,

· pri pogodbi, sklenjeni za nedoločen čas, ali 
pogodbi, ki vključuje naročnino, navedbo, da 
končna cena vsebuje skupne stroške za 
obračunsko obdobje (kadar skupnih stroškov ni 
mogoče vnaprej izračunati, podjetje navede način 
izračuna cene).

Podjetje mora tudi zagotoviti, da potrošnik v postopku oddaje 
naročila izrecno potrdi, da se z oddajo naročila strinja s plačilom. 
Zakon določa, da mora biti funkcija, ki sproži oddajo naročila, 
označena z besedami "naročilo z obveznostjo plačila" ali drugo izjavo, 
iz katere nedvoumno izhaja, da je z oddajo naročila povezana 
obveznost plačila podjetju.  V razumnem času po sklenitvi pogodbe na 
daljavo, vendar najkasneje pred dostavo blaga ali začetkom opravljanja 
storitve, pa mora podjetje potrošniku zagotoviti potrdilo o sklenjeni 
pogodbi na trajnem nosilcu podatkov, ki vsebuje vse informacije iz 
prvega odstavka 43.b člena ZVPot ter soglasje potrošnika iz 13. točke 
petega odstavka 43.č člena ZVPot, če je to potrebno. 

 
Dodatne zahteve podjetjem, ki sklepajo pogodbe v elektronski 
obliki, postavlja tudi ZEPT. Ta npr. določa, da mora ponudnik storitev 
pred oddajo naročila v elektronski obliki jasno, razumljivo in 
nedvoumno:

· opisati tehnične postopke za sklenitev pogodbe,
· navesti, ali bo shranil besedilo pogodbe in ali bo 

dostopno prejemniku storitve,
· opisati tehnična sredstva za prepoznavanje in 

popravo napak pred oddajo naročila,
· poleg slovenščine navesti ostale jezike, v katerih 

je mogoče skleniti pogodbo.

Za konec pa naj še zapišemo, da mora podjetje glede na svoj status imeti 
dejavnost ponujanja in prodaje blaga oziroma storitev na daljavo, ki jo 
opravlja, določeno v statutu ali družbeni pogodbi oziroma ustrezno 
priglašeno. V nasprotnem primeru gre za delo na črno po ZPDZC-1

.Vir: www.ti.gov.si



NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI ZA MESEC 
NOVEMBER

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

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

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

Vabljeni, da se nam pridružite.

                            
                                                          www.zdrav-podjetnik.si

NAPOVEDNIK

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA - GORIŠKA REGIJA
ZA LETO 2017

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno 
Primorsko, Nova Gorica nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in 
diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske 
dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in 
pospeševanja podjetništva. S tem namenom so objavili Razpis za 
zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v Goriški regiji za  
leto 2017. Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, 
podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali 
druge organizacijske oblike z območja GZS Območna zbornica za 
severno Primorsko, Nova Gorica. Predlagatelji lahko v letu 2017 
prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena 
v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2015 do 31. 3. 2017.

Rok prijave: 3. 4. 2017

Dodatne informacije: 
GZS Območna zbornica za severno Primorsko, Nova Gorica
Tel.: 05/33-06-030, e-pošta: oz.sev-primorska@gzs.si 

Vir: Posoški razvojni center

ODPRAVIMO KONFLIKTE NA DELOVNEM 
MESTU

Inšpektorat RS za delo (IRSD) bo letos začel z izvajanjem projekta 
Odpravimo konflikte na delovnem mestu – Ozaveščanje o možnosti 
posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje 
delodajalcem. Projekt se bo izvajal s finančno podporo Evropskega 
socialnega sklada.
 
Cilj projekta je okrepitev svetovalne in posredovalne vloge 
Inšpektorata RS za delo. Za doseganje tega cilja sta določena dva 
ključna cilja: 

1. okrepitev svetovalne in posredovalne vloge IRSD z 
spodbujanjem uporabe in promocijo izvajanja instituta 
posredovanja v reševanju sporov med delavcem in 
delodajalcem kot sredstvom za alternativno reševanje spora 
ter 

2. opolnomočenje deležnikov na trgu dela glede zagotavljanja 
dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega 
delovnega okolja z namenom preprečevanja delovnih 
sporov.

Za doseganje prvega ključnega cilja bo Inšpektorat RS za delo 
izvajal naslednje aktivnosti: priprava strokovnega gradiva za 
uporabo instituta posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem, 
objava informativnih prispevkov, izdaja informativnih plakatov in 
zloženk,

·posredovanje informacij o institutu mirnega reševanja 
sporov na predavanjih in strokovnih posvetih, 

·vzpostavitev tako imenovanega informacijskega portala, ki 
bo prek različnih komunikacijskih kanalov (spletna stran, 
telefonsko svetovanje, e-pošta) delodajalcem in 
delojemalcem nudil vse potrebne informacije glede 
izvajanja instituta posredovanja v sporu, ter 

·uvedba »uradnih ur« za individualno obravnavo in 
posredovanje v sporu na delovnem mestu, in sicer za 
delodajalce in delojemalce. 

Za doseganje drugega ključnega cilja pa bo Inšpektorat RS za delo 
izvajal naslednje aktivnosti: 

·ozaveščanje delodajalcev na strokovnih posvetih, srečanjih 
in konferencah glede dostojnega dela in aktualnih vsebin s 
področja varnosti in zdravja pri delu, 

·priprava spletnega priročnika za pripravo na strokovni izpit 
iz varnosti in zdravja pri delu ter

·vzpostavitev in delovanje mobilne informacijske pisarne, ki 
bo prisotna na občinski ravni in bo geografsko pokrila 
celotno ozemlje Slovenije, v tem okviru pa bomo 
organizirali predavanja o zagotavljanju dostojnega dela 
zaposlenih, zlasti pomenu zagotavljanja varnega in zdravega 
delovnega okolja.

Projekt bo Inšpektorat RS za delo izvajal 6 let.

Vir: www. mddsz.gov.si

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2017

KGZS - Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije v sodelovanju z ostalimi kmetijsko gozdarskimi 
zavodi in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
RS prirejajo v okviru prireditve DNEVI DOBROT SLOVENSKIH 
KMETIJ 28. državno razstavo in ocenjevanje kmečkih 
prehranskih izdelkov.

Razstava bo potekala od 19. do 21. maja 2017 v Minoritskem 
samostanu na Ptuju.  Zadnji rok za prijavo je petek, 17. februarja 2017, 
do 12. ure. Tako kot v preteklih letih bodo tudi letos izdelke ocenjevale 
strokovne komisije in podeljena bodo priznanja za kakovost. Za 
izdelke, ki so trikrat zapored dobili najvišje priznanje, bodo 
podeljeni znaki kakovosti. Ocenjujejo se: izdelki iz žit, mlečni  in 
mesni izdelki, olja, kisi, sokovi, žgane pijače, suho sadje, vina, 
sadjevci, domače marmelade in džemi, kompoti, konzervirane vrtnine 
in drugi konzervirani pridelki, med ter čaji. Nagrajeni izdelki bodo 
razstavljeni.

Vir: www.kgzs.si

Razpis in vsi pravilniki o ocenjevanju izdelkov na Dobrotah slovenskih 
kmetij 2017 so objavljeni na spletnih straneh KGZS in KGZS Zavoda 
Ptuj: www.dobroteslovenskihkmetij.si
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NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA PRVO 
ČETRTLETJE  2017

Marec – junij: usposabljanje s področja zeliščarstva MALA 
ŠOLA »ZELIŠČA V KUHINJI«, 6 delavnic, praviloma vsako 
drugo nedeljo popoldan
Predavanja s področja osebne rasti:  spoznavanje alternativnih  
znanj, praviloma v petkih  in sobotah popoldan
Nedeljska druženja:  z marcem pričenjamo redna nedeljska 
druženja na Eko točki. Skupaj se bomo naučili osnove predelave 
zelišč,  postopke recikliranja  materialov (papir, les, plastična 
embalaža…), kvačkanja, izdelave origramov… Srečanja bomo 
popestrili s kuharskimi delavnicami.

Več informacij na naši spletni strani: www.zdrav-podjetnik.si

http://www.zdrav-podjetnik.si
http://www.dobroteslovenskihkmetij.si
http://www.zdrav-podjetnik.si


JAVNE OBJAVE LOKALNIH SKUPNOSTI

MESTNA  OBČINA NOVA GORICA

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične 
kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017

Rok za oddajo: do 15. februarja 2017 do 10.00 ure

Vir: www.nova-gorica.si

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij 
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017

V Uradnem listu RS št. 3/2017 je objavljen Javni razpis za 
sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini 
Nova Gorica v letu 2017.

Rok za prijavo je do 14.2.2017 do 14. ure. 

Vir: www.nova-gorica.si

OBČINA SEŽANA

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI ZA OHRANJANJE IN 
RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V 
OBČINI SEŽANA ZA LETO 2017

RAZPISNI ROK: do vključno 3.2.2017

Vir: www.sezana.si

OBČINA HRPELJE - KOZINA

Prireditev "Športnik Krasa" 2016
Tudi letos smo športne sile Občin Divača, Hrpelje Kozina, Komen ter 
Sežana ponovno združile moči in skupaj se bomo zahvalili vsem vam – 
športnim delavcem – za ves vložen trud na slavnostni prireditvi 
20.3.2017, v Sežani kjer bomo najboljšim športnicam in športnikom 
podelili priznanja. Pred izvedbo podelitve pa vsem športnim klubom in 
društvom pošiljamo razpis za Športnik Krasa in Brkinov za leto 2016.  
Naprošamo vsa društva, da do petka, 24. 2. 2017, posredujejo predloge 
za priznanja, ki naj bodo v skladu s Pravilnikom o priznanjih za 
Športnik Krasa, ki je priložen v prilogi. Kandidate lahko predlagajo 
klubi, društva, druge športne organizacije, podjetja, vzgojno-
izobraževalne ustanove ter posamezniki – fizične osebe. Vsi predlogi 
naj bodo oddani na razpisnem obrazcu  in naj vsebujejo točne podatke. 
Predlog pošljite na e-naslov: niko.zadnik@sport-sezana.com 
(zadeva: Športnik Krasa in Brkinov 2016). 

Prosimo, da upoštevate rok oddaje predlogov.  Za vse dodatne 
informacije ter pomoč lahko pokličete Nika Zadnika na tel. 041 295 
393 ali pišite na e-naslov: niko.zadnik@sport-sezana.com.  
Športni pozdrav!  

Športna zveza Občine Hrpelje Kozina, Športna zveza Občine 
Sežana,  Občina Divača, Občina Komen

Vir: www.komen.si

MESTNA OBČINA KOPER

JAVNO DRAŽBO
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

 
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.  
Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo 
komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
  
Javna dražba se bo vršila dne 16.02.2017 v prostorih sejne sobe v 
pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom 
ob 10.00 uri. 
 
Javna dražba bo ustna.
 Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato 
morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo 
upoštevane. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.   
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo 
na Uradu za nepremičnine Mestne  občine Koper, tel. št. 05/6646-289, 
v času uradnih ur.     

Vir: www.koper.si

OBČINA IZOLA

JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju 
družbenih dejavnosti v občini Izola za leto 2017

Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 
68/16), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa Župana Občine Izola, številka 
410-205/2016-10 z dne 18. 1. 2017, Občina Izola – Comune di Isola 
objavlja JAVNI POZIV za sofinanciranje programov na področju 
družbenih dejavnosti v občini Izola za leto 2017. 

Rok za oddajo vloge:  3.marec 2017.

Vir: www.izola.si

·2. Javni poziv 2017.pdf (1607.46 KB)
·3. Prijavni obrazec javni poziv 2017.doc (159 KB)
·4. Obrazec delnega in zaključnega poročila.docx (26.43 KB)
·5. Vzorec pogodbe - JP.doc (88.5 KB)
·6. Merila za izbor programov in merila za dodelitev sredstev 

občine izola za področje kulture JP.pdf (143.3 KB)

Javni razpis za programe veteranskih organizacij in društev 
upokojencev za leto 2017

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa Župana Občine Izola, št. 410-
5/17 z dne 18. 1. 2017, Občina Izola objavlja »Javni razpis za 
sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev 
upokojencev v Občini Izola za leto 2017«. 

Rok za oddajo vloge: 1.3.2017

Vir: www.izola.si

·Razpisna dokumentacija.pdf (6470.04 KB)
·Prijavni obrazec.docx (31.87 KB)

PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE 5



DAVKI/PRISPEVKI

NOV NAČIN PODPISOVANJA DOKUMENTOV  
FURS 

Odslej se bodo dokumenti Finančne uprave RS, ki se izdelajo in 
podpišejo v elektronski obliki, tiskali in pošiljali davčnim zavezancem 
kot kopija dokumenta. To pomeni, da se takšni dokumenti ne bodo več 
lastnoročno podpisovali. Fizični prepis dokumenta ima odslej 
enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki.

Takšen način izdajanja dokumentov omogoča nov 84.a člen 
. Do 31. decembra 2016 so se uporabljala pravila 

, ki so zahtevala, da se 
odločbe strankam in drugim udeležencem vročajo v izvirniku. S 
prehodom na celovito elektronsko poslovanje je takšna norma 
predstavljala oviro, saj je bilo potrebno dokumente, ki so bili izdelani v 
elektronski obliki in so se vročali v papirni obliki, natisniti in 
lastnoročno podpisati. Finančna uprava RS večino dokumentov 
izdela in podpiše v elektronski obliki, zato jih bo po novem vročala:
- v elektronskem izvirniku (npr. prek portala eDavki) ali
- v fizičnem prepisu (npr. prek pošte).Zgoraj omenjeni člen 
ureja tudi podpisovanje samodejno izdelanih dokumentov v 
elektronski obliki. Gre za dokumente, ki jih Finančna uprava RS kreira 
iz svojih sistemov na podlagi vnaprej postavljenih pravil, ne pa s 
posamičnim pisanjem dokumenta. V teh primerih se namesto žiga 
organa in podpisa uradne osebe, ki je vodila postopek in podpisa 
uradne osebe, ki je odločala v zadevi, lahko odtisne faksimile podpisa 
uradne osebe, ki je odločala v zadevi (samodejno kreirani dokumenti 
ne vsebujejo levega podpisnika). 

Dokler je elektronsko podpisan dokument v elektronski obliki, 
lahko kdorkoli preveri veljavnost elektronskega podpisa v skladu 
s postopkom preverjanja veljavnosti elektronskega dokumenta. 
Če pa zavezanec razpolaga s fizičnim prepisom elektronskega 
dokumenta (kopija dokumenta) in želi preveriti njegovo istovetnost z 
izvirnim elektronskim dokumentom, je potrebno na Finančno upravo 
RS vložiti 

. 

Odnosi z javnostmi, 
Finančna uprava RS

Vir: 

Zakona o 
davčnem postopku
Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP

Zahtevek za pridobitev informacije o istovetnosti 
dokumenta z elektronskim izvirnikom

www.fu.gov.si

VZDRŽEVANI ČLANI IN VIŠINE OLAJŠAV ZA 
LETO 2016

Kdo so vzdrževani člani in kakšne so višine olajšav za vzdrževane člane 
pri napovedi dohodnine za leto 2016?

 morajo 
vložiti zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine od 
dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali , niso 
uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane.  Oddati jo 
morate do 6. februarja 2017. Če boste ta rok zamudili, jo boste lahko 
uveljavljali tudi kasneje kot 

.

Kdo so vzdrževani člani?
Vzdrževani člani so lahko osebe, ki:

· imajo v Sloveniji prijavljeno prebivališče,
· so državljani Republike Slovenije/druge članice EU/države, 

s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka.

Olajšava za otroke se staršem prizna za vsakega vzdrževanega otroka 
do dopolnjenega 18. leta starosti. Dodatno dokazovanje za 
uveljavljanje olajšave tudi za otroke, ki so že polnoletni, ni potrebno. 
“Če v postopku nadzora Finančna uprava RS (Furs) ne pridobi 
podatkov po uradni dolžnosti od drugih organov, potem pozove 
davčnega zavezanca, da mu naknadno predloži dokazila,” 

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

drugega dohodka

ugovor na informativni izračun 
dohodnine

Vzdrževani družinski clani - drugi
Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske clane ni namenjeno 
samo otrokom, ampak tudi drugim družinskim clanom. Za vsakega 
drugega vzdrževanega družinskega clana, ki ni otrok, letna olajšava 
znaša 2.436,92 evra (mesecno 202,08 evra).

Ali ste vedeli? Samostojni podjetniki, ki poslujejo na podlagi 
normiranih odhodkov, ne morejo uveljavljati nobenih olajšav!

Vir: www.data.si

Vzdrževani 
družinski član 

Olajšava se prizna, če: 

Zakonec ali 
zunajzakonski 
partner 

Se upošteva oseba, ki ni zaposlena in ne opravlja dejavnosti, če nima 
lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave 
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana.  
Za zakonca velja oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Velja tudi 
oseba, ki je zunajzakonski partner, če živi z zavezancem najmanj eno leto 
v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih 
razmerij v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. 

Razvezani 
zakonec 
zavezanca 

Mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po Predpisih o zakonski 
zvezi in družinskih razmerij, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje 
zavezanec. 

Starši oziroma 
posvojitelji 
zavezanca 

Nimajo lastnih dohodkov za preživljaje ali so ti manjši od višine za osebne 
olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana in živijo z 
zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v 
socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev.  
Pod enakimi pogoji se olajšava upošteva tudi staršem oziroma posvojitelji 
zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezancev za dohodnino. 

Drug član 
kmetijskega 
gospodinjstva 

Se upošteva oseba, ki pri zavezancu, katerega je pretežni del dohodka iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, sodeluje pri 
doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, 
če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne 
olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana in pod 
pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne 
uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj 
kot vzdrževani družinski član zavezanca velja tudi otrok kmečkega 
gospodinjstva. 

 

O B V E S T I L O  O  S P R E M E M B I  
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  DDV-O

Centralna sprememba davčnega obdobja bo od 3. 2. 2017 do 6. 2. 
2017. 
 
Obveščamo vas, da bomo na podlagi 89. člena ZDDV-1 centralno 
spremenili davčna obdobja vsem davčnim zavezancem, ki se jim 
na podlagi obdavčljivega prometa v letu 2016 spremeni davčno 
obdobje. Centralna sprememba davčnega obdobja bo potekala od 
3. 2. 2017 (od 13.00 ure dalje) do predvidoma 6. 2. 2017. V tem 
času bo oddaja obrazcev DDV-O, VIES-KP in PD-O zaprta za vsa 
obdobja. 

Prosimo vas, da čim prej oddate obračune za obdobje december 
2016 oziroma oktober – december 2016, zato da bomo pri 
menjavi obdobij lahko upoštevali promet za celo leto 2016.

Vir: www.fu.gov.si
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ZAKONODAJA

NAPOVED ZA ODMERO AKTONTACIJE 
DOHODNINE

Ali moram za dohodke iz naslova ODD oddati napoved za odmero 
akontacije dohodnine?

Dohodek iz naslova se šteje za dohodek iz drugega pogodbenega 
razmerja in za vsak mesec, ko oseba dosega dohodke iz naslova ODD, 
je treba oddati poročilo.

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?
ODD lahko vse fizične osebe, dela pa ne smejo opravljati za 
drugo pravno osebo, za tuj pravni subjekt ali za samozaposleno osebo. 
Lahko pa delo opravljajo za osebo, ki ima vrednotnico, ki se glasi na 
njegovo ime.  in 

 – naročnik ali izvajalec? Denimo, za 
pomoč v gospodinjstvu, mora vrednotnico vedno kupiti
Vedeti pa morate tudi, da osebno 

. Slednja je namreč drugo poimenovanje za 
! Morda vas bo zanimalo, če svoje izdelke, ki jih izvajate v okviru 

ODD, , ter kako ravnati v primeru zaprtja ODD 
oziroma ob 

Izvajalec ODD mora na finančni upravi polletno poročati o 
doseženem prihodku. In sicer:

·do 10. julija v tekočem koledarskem letu za prvo polletje leta
·do 10. januarja v koledarskem letu za drugo polletje 

preteklega koledarskega leta.

Dohodki iz naslova ODD se obdavčujejo kot dohodki iz drugega 
pogodbenega razmerja (kamor spada tudi ). 
Zavezanec, ki opravlja ODD, mora enkrat na mesec, in sicer do 15. dne 
v mesecu za dohodke, ki jih doseže pretekli mesec, vložiti obrazec.  
V napovedi napove vse dohodke, ki jih je v p eteklem mesecu prejel, 
pišejo v dokumentu Finančne uprave RS. Davčni organ nato izda 
odločbo o višini akontacije dohodnine v višini 25 odstotkov od davčne 
osnove, ki je dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 
odstotkov dohodka. Za izvajalce del, ki se štejejo za ODD,  ti zavezanci 
morajo namreč sami plačati prispevke z vrednotnico – pa je dohodek 
zmanjšan dodatno še za znesek plačane vrednotnice (te stanejo 9,06 
evra), še pišejo. Zavezancu se poleg normiranih stroškov kot 
zmanjšanje davčne osnove priznajo tudi dejanski stroški prevoza in 
nočitve, če predloži dokazila – račune – da so mu ti stroški nastali v 
zvezi z doseganjem dohodka iz naslova ODD.

Vir: 

priglasijo 

Kdo vse lahko priglasi osebno dopolnilno delo kdo 
mora sploh kupiti vrednotnico

 naročnik dela.
dopolnilno delo ni enako dopolnilni 

dejavnosti popoldanski s. 
p.

lahko oglašujete
izbrisu iz seznama ODD.

avtorska pogodba

www.data.si

MLADOLETNOST IN USTANOVITEV PODJETJA

Ali lahko mladoletnik ustanovi podjetje? 

Pri tem, ali lahko mladoletna oseba ustanovi podjetje, gre za vprašanje 
poslovne sposobnosti. Popolno poslovno sposobnost posameznik 
pridobi, ko dopolni 18 let. Poslovna sposobnost pomeni, da je oseba 
sposobna vstopati in sklepati pravne posle v svojem imenu in na 
svoj račun. Pri tem je potrebno razlikovati med poslovno in pravno 
sposobnostjo, ki je sposobnost biti subjekt pravic in dolžnosti in je 
pridobljena z rojstvom. Popolna poslovna sposobnost pripade 
posamezniku z dopolnjenimi 18 leti, torej s polnoletnostjo. Do tega 
trenutka je oseba mladoletnik, ki načeloma ni poslovno sposobna 
oseba, a pri tem poznamo razlike. Do 14. leta je oseba popolnoma 
poslovno nesposobna in zato potrebuje zakonitega zastopnika za vsako 
sklenitev pravnega posla. Od 14. rojstnega dne pa do 18. rojstnega 
dne je oseba omejeno poslovno sposobna in lahko sama sklepa le 
enostavne pravne posle. Na primer, omejeno poslovna oseba lahko 
nakupuje v trgovini, ne more pa kupiti nepremičnine. Mlajšim od 18. 
let je lahko izjemoma podeljena popolna poslovna sposobnost, če 
postanejo roditelji. 

Kaj to pomeni za ustanovitev podjetja? 
Mladoletnik, ki je dopolnil vsaj 14. let lahko sicer v omejnem obsegu 
sklepa posle, a ustanovitev podjetja je pravni posel, ki lahko korenito 
vpliva na njegovo življenje. Za začetek je potrebno razlikovanje med 
ustanovitvijo s.p. in ustanovitvijo d.o.o., saj le prva neposredno vpliva 
na premoženje posameznika in zato predstavlja znaten vpliv na 
posameznikovo življenje. Prav zato mladoletnik ne mora ustanoviti 
s.p.-ja. Pri ustanovitvi d.o.o gre za drugačno situacijo, saj poslovanje 
podjetja ne bo neposredno vplivalo na (izgubo) premoženja 
mladoletnika. Poleg tega ni ustanovitelj/lastnik d.o.o. nujno tisti, ki 
vodi vsakodnevne posle (poslovodja). Sposobnost biti lastnik d.o.o., 
torej biti družbenik je vezana na sposobnost biti lastnik poslovnega 
deleža, na sposobnost skleniti družbeno pogodbo in na sposobnost 
izvrševanja glasovalne pravice. Za golo lastništvo družbenega deleža 
ni potrebna popolna poslovna sposobnost, zato tu ni omejitve. 
Družbeni delež je namreč med drugim podedljiv na mladoletne osebe. 
Omejitev nastane v drugem in tretjem elementu lastništva podjetja, to 
sta sklenitev družbene pogodbe in glasovalna pravica. Družbena 
pogodba oziroma ustanovitveni akt ne spada med vsakodnevne pravne 
posle, ki bi jih lahko sklenil mladoletnik, a vendar zakon dopušča, da 
družbeno pogodbo v imenu ustanovitelja sklene pooblaščenec. Čeprav 
zakon tega izrecno ne pove, lahko sklepamo, da lahko mladoletnik 
sodeluje pri sklepanju družbene pogodbe s pomočjo zakonitega 
zastopnika. 

Glasovalna pravica je naloga, da sprejemaš odločitve, ki so ključne za 
poslovanje podjetja. Čeprav večino odločitev sprejme poslovodja, 
imajo lastniki še vedno sposobnost izražanja idej in predlogov o 
poslovanju, ter sprejemanja najbolj pomembnih odločitev o 
poslovanju. Vprašanje glasovalne pravice ni natančno urejeno v 
zakonu, prav tako pa na to temo še ni sodne prakse, a vendar lahko 
predpostavljamo, da bi takšne odločitve mladoletnik sprejemal s 
pomočjo zakonitega zastopnika. Iz tega sledi, da mladoletnik zagotovo 
ne more ustanoviti podjetja v obliki s.p., ta odgovor pa ni povsem jasen 
glede ustanovitve d.o.o. Pri slednjem je poslovna sposobnost vezana na 
sposobnost biti lastnik lastniškega deleža v podjetju, ter na sposobnost 
skleniti družbeno pogodbo in izvrševati glasovalno pravico. Vplivi 
poslovanja pri d.o.o. pa so omejeni na samo podjetje in nimajo 
močnega vpliva na življenje posameznika, zato ustanovitev d.o.o. ne 
nosi tako močnih posledic, ki posamezniku preprečujejo ustanovitev 
s.p. Tudi Zakon o gospodarskih družbah, ki našteva primere, v katerih 
posameznik ne more biti ustanovitelj družbe, se ne opredeli glede nujne 
polnoletnosti ustanovitelja. Pravzaprav pove, da je lahko ustanovitelj 
vsaka fizična ali pravna oseba, če zakon ne določa drugače. Če 
upoštevamo, da zakon ne vsebuje omejitve glede polnoletnosti, je 
ustanovitev d.o.o. s strani mladoletnika tehnično gledano mogoča.

Viri:  Obligacijski zakonik, Zakon o gospodarskih družbah, Zavod
 Mladi podjetnik

POGODBA O TRGOVINSKEM ZASTOPANJU

Pogodba o trgovskem zastopanju oziroma agencijska pogodba je tista, 
s katero se zastopnik zaveže, da bo skrbel, da bodo tretje osebe sklepale 
pogodbe z njegovim narociteljem. Slednjo lahko narocnik sklene s 
fizicno ali pravno osebo, razmerje med strankama pa je po naravi posla 
zaupno in trajno. 

Pogodba o trgovskem zastopanju je izpeljanka mandatne pogodbe 
in je ena izmed najpogostejših gospodarskih pogodb, sploh pri 
mednarodnem trgovinskem poslovanju. S takšno pogodbo uredita 
narocnik in zastopnik vse pravice in obveznosti, ki izhajata iz njunega 
razmerja, ki temelji na ideji, da bo zastopnik po svojih zmožnostih 
priskrbel posle za narocnika. V praksi mednarodne trgovine je 
trgovsko zastopanje urejeno tako, da neko vecje (mednarodno) 
podjetje, ki želi izvažati v posamezno državo, recimo Slovenijo, sklene 
agencijsko pogodbo s slovensko gospodarsko družbo, ki se 
profesionalno ukvarja s trgovskim zastopanjem v Sloveniji. Prodajalec 
(mednarodno podjetje) s tem poveri iskanje posla v Sloveniji 
trgovskemu zastopniku, ki nato aktivno išce za poslovanje 
zainteresirane tretje osebe. 

Nadaljevanje na strani 9.
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INFORMACIJE

Nadaljevanje s strani 8

Prednosti sklenitve pogodbe o trgovskem zastopanju so številne. 
Naročniki, tj. tuja trgovska podjetja s tem zmanjšajo tveganje pri 
vstopu na nove trge, saj zastopniki praviloma bolje poznajo lokalni trg, 
lokalno pravo, oglaševalske storitve, obnašanje kupcev in druge, s 
trgovanjem povezana tveganja. Hkrati pa zastopniki s sodelovanjem z 
uglednimi tujimi podjetji dejansko pripomorejo k večji konkurenci na 
trgu, ter sodelujejo pri širjenju tujih podjetij na slovenske trge, kar 
dolgoročno predstavlja uvoz inovacij in kvalitete. Pogodba o 
trgovskem zastopanju je posebej pomembna za vsakogar, ki kot 
prodajalec (proizvajalec/izvoznik/grosist/...) ne more učinkovito 
poseči in vzpostaviti stikov s kupci na novem trgu. Čeprav prinaša 
takšna pogodba dodatne stroške za naročnika, so ekonomske koristi 
sklenitve takšne pogodbe mnogo višje. 
Pogodba o trgovskem zastopanju je urejena v Obligacijskem 
zakoniku (807.-836. členu OZ), ki določa kogentne norme, ki jih 
stranki z medsebojnim dogovorom ne moreta izključiti. Vse ostale 
klavzule pogodbe, ki niso izrecno določene v OZ pa lahko stranki 
prosto uredita v okviru, ki ohranja naravo agencijske pogodbe. 
Pogodba je brezoblična, kar pomeni, da jo stranki prosto oblikujeta, saj 
ni nobenih izrecnih zakonskih zahtev glede oblike.   Pogodbo o 
trgovskem zastopanju lahko naročnik sklene s fizično ali pravno 
osebo, razmerje med strankama pa je po naravi zaupno in trajno. 
Sama sklenitev pogodbe daje agentu (trgovskemu zastopniku) le 
dolžnost, da proti plačilu poišče tretje osebe, ki bi bile z naročnikom 
pripravljene skleniti posel. Pooblastilo za sklepanje poslov v imenu 
naročnika pa mora biti izrecno dogovorjeno in ni samoumevno na 
podlagi pogodbe o zastopanju. V kolikor  zastopnik takšnega izrecnega 
pooblastila nima, je pooblaščen zgolj za dajanje in sprejemanje izjav v 
imenu naročnika. Obveznosti trgovskega zastopnika so po naravi 
obveznosti prizadevanja, kar pomeni, da naročnik ne more zahtevati 
uspešno sklenjenih pogodb, le trud po najboljših zmožnostih. Pogodba 
o trgovskem zastopanju ima tudi nekaj značilnosti delovnopravne 
pogodbe. Zastopnik je upravičen do odstopa od pogodbe brez 
odpovednega roka, ki mora biti ustrezno utemeljena. Poleg tega mu ob 
prenehanju pogodbe pripade določena odpravnina. 

Lahko pa se z določenik zastopnikom izrecno dogovori za t.i. 
ekskluzivno zastopanje, kar pomeni, da ima ta konkretni agent edini 
pravico zastopanja za tega naročnika na nekem območju. Poleg tega 
OZ v 836. členu zapoveduje konkurenčno omejitev za zastopnika, ki 
brez naročnikove privolitve ne sme prevzeti obveznosti, ki bi 
predstavljale isto vrsto poslov ali isti krog strank znotraj določenega 
geografskega območja.   

Razlika med trgovskim zastopanjem in distribucijo
Pogovorno pogosto rečemo, da je neko podjetje distributer za izdelek, 
čeprav po navadi mislimo na delo, ki ga opravlja trgovski zastopnik. 
Vzemimo za primer športno znamko Nike, ki ima v Sloveniji svojega 
trgovskega zastopnika, poleg tega pa tudi distributerja. Prvi, kot je 
opisano zgoraj, išče tretje osebe (veleblagovnice, športne trgovine, 
oglaševalske agencije in drugo), ki bodo z Nike sklenile pogodbo o 
prodaji, oglaševanju in podobno. Distributer pa dejansko prevzame 
blago, ki ga Nike prodaja, ter ga razdeli med posamezne prodajalce. 
Oba imata lahko ekskluzivno pravico za opravljanje dejavnosti, vendar 
so njune obveznosti v naravi povsem drugačne. 

Vir: Obligacijski zakonik/Zavod Mladi podjetnik

Eksluzivnost
Obligacijski zakonik določa, da ima 
naročnik lahko na določenem 
območju več zastopnikov za isto 
vrsto poslov, kar lahko pozitivno 
vpliva na njihovo motivacijo za 
iskanje posla.

NOV NAČIN PODPISOVANJA DOKUMENTOV 
FURS 

Odslej se bodo dokumenti Finančne uprave RS, ki se izdelajo in 
podpišejo v elektronski obliki, tiskali in pošiljali davčnim 
zavezancem kot kopija dokumenta. To pomeni, da se takšni 
dokumenti ne bodo več lastnoročno podpisovali. Fizični prepis 
dokumenta ima odslej enako dokazno vrednost kot izvirnik v 
elektronski obliki.

Takšen način izdajanja dokumentov omogoča nov 84.a člen 
. Do 31. decembra 2016 so se uporabljala pravila 

, ki so zahtevala, da se 
odločbe strankam in drugim udeležencem vročajo v izvirniku. S 
prehodom na celovito elektronsko poslovanje je takšna norma 
predstavljala oviro, saj je bilo potrebno dokumente, ki so bili izdelani v 
elektronski obliki in so se vročali v papirni obliki, natisniti in 
lastnoročno podpisati. Finančna uprava RS večino dokumentov 
izdela in podpiše v elektronski obliki, zato jih bo po novem vročala:
- v elektronskem izvirniku (npr. prek portala eDavki) ali
- v fizičnem prepisu (npr. prek pošte).

Zgoraj omenjeni člen ureja tudi podpisovanje samodejno izdelanih 
dokumentov v elektronski obliki. Gre za dokumente, ki jih Finančna 
uprava RS kreira iz svojih sistemov na podlagi vnaprej postavljenih 
pravil, ne pa s posamičnim pisanjem dokumenta. V teh primerih se 
namesto žiga organa in podpisa uradne osebe, ki je vodila postopek in 
podpisa uradne osebe, ki je odločala v zadevi, lahko odtisne faksimile 
podpisa uradne osebe, ki je odločala v zadevi (samodejno kreirani 
dokumenti ne vsebujejo levega podpisnika). Dokler je elektronsko 
podpisan dokument v elektronski obliki, lahko kdorkoli preveri 
veljavnost elektronskega podpisa v skladu s postopkom 
preverjanja veljavnosti elektronskega dokumenta. Če pa 
zavezanec razpolaga s fizičnim prepisom elektronskega dokumenta 
(kopija dokumenta) in želi preveriti njegovo istovetnost z izvirnim 
elektronskim dokumentom, je potrebno na Finančno upravo RS vložiti 

. 

Finančna uprava RS /gzs.si

Zakona o 
davčnem postopku
Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP

Zahtevek za pridobitev informacije o istovetnosti dokumenta z
elektronskim izvirnikom

BANČNA PROVIZIJA

Ob zamenjavi bankovca za 500 EUR v manjše bankovce mi je banka 
zaračunala provizijo. Ali je zaračunavanje takšne provizije 
upravičeno?
  
Trenutno veljavna zakonodaja za menjavo domače gotovine ne določa 
posebnih omejitev, ki bi bankam onemogočale zaračunavanje tovrstnih 
storitev. Banke lahko v okviru načela prostega urejanja obligacijskih 
razmerji pri menjavi bankovcev zaračunavajo provizijo, vendar pod 
pogojem, da ceno teh storitev objavijo v svoji tarifi oz. ceniku, ki je na 
voljo v njihovih poslovalnicah in spletnih straneh. 

Potrošniki se skladno s pojasnili Banke Slovenije lahko izognejo 
plačilu provizije ob menjavi bankovcev tako, da denar položijo na svoj 
transakcijski račun in ga nato dvignejo (po določenem krajšem 
časovnem presledku na bančnem okencu ali bankomatu), ali ga v 
plačilo predložijo ob nakupu v trgovinah, ki so skladno z Zakonom o 
uvedbi evra gotovino dolžne sprejeti kot zakonito plačilno sredstvo. 

Vir: www.ti.gov.si
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KORISTNE INFORMACIJE

GOLJUFIJA NA SPLETU

Ogromno jih nasede: strokovnjaki za kibernetsko varnost opozarjajo 
na "izredno učinkovito fišing prevaro", ki ji na veliko nasedajo 
uporabniki spletne pošte. Uporabniki težko prepoznajo spletno 
prevaro, ki zadnjih nekaj mesecev cilja na uporabnike spletne pošte, 
predvsem Gmaila. Goljufi so se namreč domislili odličnega načina 
pridobitve uporabniških gesel. Po opozorilih strokovnjakov 
Wordfence lahko nasedejo celo izkušeni uporabniki.

In kako deluje? Napadalec z znanega naslova pošlje pošto s pdf-
dokumentom v priponki potencialni žrtvi. Na prvi pogled je vse videti 
popolnoma nenevarno. A priponka je v resnici vgrajena fotografija, 
prirejena, da je videti kot pdf. Uporabnika ob kliku nanjo namesto na 
predogled odpelje na lažno stran za prijavo v račun Google. Takrat pa 
prevara postane resnično zahrbtna. Vse je videti pristno tako kot na 
pravi spletni strani: Googlov logotip in prijavno okno z uporabniškim 
imenom in geslom. Vse, razen ene izjeme: spletnega naslova. Še vedno 
vsebuje "https://accounts.google.com", vendar se nadaljuje z 
"data:text/html". Goljufi s pridobitvijo podatkov dobijo dostop do vseh 
preteklih e-pošt in naslovov ter veselo nadaljujejo napade.

 Tehnično pa so že seznanjeni s tovrstnim napadom, saj je bil praktično 
identičen lani usmerjen v slovensko banko. Takrat so prvič opazili, da 
se je v podtaknjeni povezavi po preusmeritvah uporabil “inline” način 
podajanja spletne vsebine v naslovu URL.

Vir: www.cekin.si

GMAIL NOVOSTI

Od sredina februarja bo nalaganje datotek Javascript v celoti 
prepovedano!

Priljubljeni elektronski poštni odjemalec Gmail je bil v zadnjih nekaj 
mesecih deležen številnih manjših in večjih izboljšav, ki so ga 
povzdignile visoko nad konkurenco. Vse možnosti so uporabnikom na 
voljo brezplačno in so za nameček še nadvse enostavne za uporabo. 
Tem se bo kmalu pridružila še ena novost, ki pa bo pripomogla k temu, 
da bomo precej bolj varni pred zlonamernimi napadalci, ki nas 
poskušajo pretentati z lažnimi elektronskimi sporočili in okuženimi 
priponkami oziroma datotekami.

Od polovice februarja naprej bo namreč Googlov elektronski poštni 
odjemalec Gmail privzeto blokiral vse priponke, ki bodo izdelane v 
programskem jeziku JavaScript. To v praksi pomeni, da takih datotek 
ne bo več mogoče pripenjati elektronskim sporočilom. Programerji 
podjetja Google so to odločitev sprejeli zaradi tega, ker vse več spletnih 
nepridipravov uporablja programski jezik JavaScript za širjenje 
zlonamernih programskih kod, manj vešči uporabniki pa jo pri tem 
pogosto potegnejo najkrajšo.

Ko bomo poskušali naložiti datoteko s končnico ».js« v elektronsko 
sporočilo, bo elektronski poštni predal Gmail to samodejno blokiral, 
poleg tega pa se nam bo prikazalo izkočno okno z obrazložitvijo, zakaj 
je nalaganje tovrstnih datotek onemogočeno. Ker pa programski jezik 
JavaScript uporabljajo tudi običajni programerji, bodo ti lahko tovrstne 
datoteke lahko izmenjevali preko oblačnega prostora Google Drive, saj 
ta nalaganje datotek ne bo omejeno oziroma prepovedano. Pri tem velja 
omeniti, da Googlov elektronski poštni predal Gmail že danes 
onemogoča nalaganje določenih datotek, pri čemer tu seveda gre za 
takšne, ki bi lahko ogrozile varnost končnih uporabnikov. Pri tem gre 
za datoteke s končnico ».exe«, ».bat« in ».msc«. V sredini februarja pa 
se jim bodo kot že rečeno pridružile vse bolj nevarne datoteke 
JavaScript s končnico ».js«.

Vir: www.racunalniske-novice.com

Podoben napad lani na komitente 
slovenske banke
Na nacionalnem odzivnem centru za 
obravnavo incidentov s področja varnosti 
elektronskih omrežij SI-CERT za zdaj niso 
prejeli prijav slovenskih uporabnikov o 
Google fišing napadu, ki izrablja tovrstno 
tehniko

BREZPLAČNA APLIAKCIJA MINIBLAGAJNA ZA 
MOBILNE TELEFONE

Brezplačna mobilna aplikacija Finančne uprave RS, ki se imenuje 
miniBlagajna, omogoča izdajanje gotovinskih računov na POS 
tiskalnikih z uporabo Android tablice ali Android pametnega 
telefona.  Aplikacijo je mogoče od 29. 12. 2016 prenesti iz Trgovine 
Play. V iskalnik omenjene trgovine vpišite Finančna uprava Republike 
Slovenije ali miniBlagajna in aplikacijo naložite na mobilno Android
napravo. 

Ključne funkcionalnosti mobilne aplikacije so: izdaja davčno 
potrjenih gotovinskih računov; tiskanje računov; pregled vseh izdanih 
računov za poslovni subjekt; možnost prikaza izdanih računov za 
posameznega operaterja, blagajno ali poslovni prostor; izdaja računa 
fizični osebi ali davčnemu zavezancu; izdaja: računa, računa za 
predplačilo in računa s predplačilom; izvoz podatkov (Excel, za davčni 
pregled); in še mnogo več.  Ostale funkcionalnosti mobilne 
aplikacije, tehnične zahteve in navodila za uporabo so objavljene 

.

Odnosi z javnostmi, Finančna uprava RS /www.gzs.si

na spletni strani Finančne uprave RS

Brezplačno miniBlagajno, ki jo je bilo doslej 
mogoče uporabljati le na računalnikih, je v letu 
2016 uporabilo že 18.703 različnih potrjevalcev 
računov, ki so preko te blagajne v enem letu 
izdali 2.868.648 računov.

MOJSTRSKI IZPITI 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvaja mojstrske izpite od leta 
2000,  in sicer za 52 mojstrskih nazivov. Mojstrski izpiti se izvajajo 
tudi za večino deficitarnih poklicev, za katere vpis v redne 
izobraževalne programe ni možen. Pridobljen mojstrski naziv 
pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem 
poklicu, za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z 
uporabo blagovne znamke »Mojster« poudari mojstrstvo in 
kakovost izdelkov ali storitev.  

Mojstrski izpit prinaša tudi druge prednosti:  
· mojster si pridobi srednjo strokovno izobrazbo
· ob opravljeni razliki do poklicne mature lahko mojster 

nadaljuje izobraževanje na višjih strokovnih šolah
· mojster je lahko mentor dijakom in študentom pri PUD
· mojster izpolnjuje izobrazbene pogoje za opravljanje 

določenih obrtnih dejavnosti skladno z 

· mojster je lahko odgovorni vodja posameznih gradbenih del 
skladno z Zakonom o graditvi objektov, za dela, za katera 
ima pridobljen mojstrski naziv (velja za tiste mojstrske 
nazive, ki so vezani na posameznih izvajanje del na 
gradbenih objektih - npr. zidarski mojster, tesarski mojster, 
mojster strojnih instalacij, elektroinštalaterski mojster, itd.)

· mojstrski naziv je časten
· mojster je blagovna znamka, ki na trgu pomeni znak za 

odličnost izdelkov in storitev      
· mojster je lahko član    
      

Uredbo o obrtnih 
dejavnostih

Kluba mojstrov Slovenije (KMS).

Vir: www.ozs.si
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KORISTNE INFORMACIJE

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

dbartol.kp@gmail.com

ALI VAS PONUDNIK INTERNETNIH STORITEV GOLJUFA?

Danes se že kar nekaj Slovencev lahko pohvali z dostopom do interneta preko optike, ki omogoča zelo velike hitrosti v smeri interneta (download) 
in v smeri proti internetu (upload). Zato verjamemo, da zagotovo poznate priljubljeni spletni portal oziroma orodje . Gre za 
priljubljeno spletno mesto za vse uporabnike interneta, ki želijo preveriti hitrost in kakovost svoje povezave v svetovni splet. Poleg 
zagotavljanja informacij o hitrosti trenutne internetne povezave, spletna stran Speedtest zbira tudi statistične
podatke o izmerjenih hitrostih.

Če pogosto uporabljate spletne storitve podjetja Ookla boste zagotovo veseli novice, da je podjetje za uporabnike osebnih računalnikov 
Windows 10 in macOS končno pripravilo namizno aplikacijo. S pomočjo nove programske opreme lahko namreč sedaj hitrost vaše povezave v 
splet izmerite kar neposredno brez potrebe, da bi predhodno odpirali spletni brskalnik. Tu gre za enostavno aplikacijo z logotipom podjetja, ki vam 
omogoča celovito preizkušanje hitrosti dostopa do svetovnega spleta, in sicer z enim samim klikom. Čeprav je bila programska oprema Ookla 
Speedtest za operacijske sisteme Windows 10 in macOS pripravljena že pred časom, je šele pred kratkim doživela svojo prvo končno različico 
in je uradno na voljo za prenos in to seveda brezplačno. Uporaba tovrstne programske opreme je zelo priročna predvsem za sistemske inženirje, ki 
morajo pogosto preverjati hitrost dostopa do svetovnega spleta ter za vse napreden uporabnike, ki želijo preveriti, ali jim ponudnik internetnih 
storitev
zagotavlja hitrost, za katero plačujejo.

Namizna programska oprema Speedtest deluje na način, da iz oddaljenega strežnika prenese testno datoteko in pri tem meri hitrost prenosa, za 
merjenje hitrosti nalaganja pa datoteko prenese na oddaljen stražnik. Programska oprema Ookla Speedtest za operacijske sisteme Windows 10 in 
macOS je seveda na voljo za prenos povsem brezplačno. 

Vir: Računalniške novice/www.senijorji.info

Ookla Speedtest

IN SKUPINA ZA UPORABNO ZELIŠČARSTVO 

 Ob vsem tem pa nas zelišča v kulinariki spodbujajo k raziskovanju in nam dopuščajo veliko ustvarjalnosti.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

LOKACIJA in TERMIN: Eko TOČKA, Dekani, MAR – JUN 2017

Prvi cikel učnih delavnic na temo zeliščarskega vrtnarjenja nadgrajujejo s sklopom izobraževanj na temo spoznavanja in praktične 
uporabe zelišč v kulinariki. Za praktično uporabo zelišč je najprej pomembno dobro prepoznavanje rastlin (v vrtu ali v naravi), 
poznavanje njihovih osnovnih značilnosti in gojitvenih zahtev, v nadaljevanju pa tudi pravila njihove predelave, shranjevanja in ne 
nazadnje končne uporabe pri pripravi jedi. 

MALA ŠOLA »ZELIŠČA V KUHINJI«

Vsebinsko bo izobraževanje razdeljeno na dva sklopa s skupno šestimi delavnicami:

Spoznavanje zelišč 1 - predavanje, spoznavanje v vrtu in praktični del 
Spoznavanje zelišč 2- predavanje, spoznavanje v vrtu in praktični del  
Uporabna travniška zelišča- teren                                                               

Nabiranje, predpriprava in shranjevanje zelišč- predavanje in praktični del 
Zeliščni pripravki in shranki - predavanje in praktični del                        
Uporaba zelišč pri pripravi jedi – praktična delavnica z demonstracijo in degustacijo   

Na delavnicah se bodo prepletala in medsebojno dopolnjevala teoretična izhodišča s terenskimi ogledi, praktičnimi prikazi in delom. 
Tako bodo udeleženci pridobili čim bolj širok, pester in uporaben nabor informacij, znanj in veščin s področja poznavanja, gojenja, 
shranjevanja in praktične uporabe zelišč v kulinariki.

Nadaljevanje na strani 11.

NEDELJA, 26.3.2017, 15.00-17.30
NEDELJA, 9.4.2017, 15.00-17.30

NEDELJA, 23.4.2017, 15.00-17.30

NEDELJA, 7.5.2017, 15.00-17.30
NEDELJA, 21.5.2017, 15.00-17.30

NEDELJA, 4.6.2017, 15.00-18.00
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Možna je prijava na posamezen sklop delavnic (1 in 2), ki 
vključuje udeležbo na treh (3) delavnicah po predstavljenem 
programu. Cena za posamezen sklop treh delavnic znaša 60,00 
Ä in vključuje strokovna predavanja in izvedbo delavnic, 
delovna gradiva, izdelke delavnic in degustacije. 

Prijave zbiramo do 15.02.2017 ziroma do zapolnitve mest. Za 
dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na gsm 041 836 
011 ali na el. naslov .info@zdrav-podjetnik.si

KORISTNE INFORMACIJE

Uporabna travniška zelišča, 

Nabiranje, predpriprava in shranjevanje zelišč, 

Zeliščni pripravki in shranki, 

Uporaba zelišč pri pripravi jedi, 

23.4 (15.00 do 17.30)
Delavnica bo izvedena kot učni sprehod v naravi: skupina 
udeležencev se bo podala na travnike spoznavat uporabna 
travniška zelišča, ki jih je ravno v zgodnji pomladi največ 
oziroma so takrat najbolj primerna za kulinarično uporabo.  

7.5 (15.00 
do 17.30)
Na delavnici se bodo udeleženci skozi praktične prikaze in 
skupinsko delo seznanili s pravili in različnimi pristopi za 
nabiranje, predpripravo in shranjevanje zelišč, zato da bodo le-
ta kar najbolj primerna za nadaljnjo kulinarično uporabo. Samo 
ustrezno nabrana in shranjena zelišča namreč ohranijo svoje 
senzorične, vidne in blagodejne lastnosti. 

21.5 (15.00 do 17.30)
Z zeliščnimi pripravki in shranki podaljšamo oziroma 
zamaknemo uporabnost zelišč tudi v čas, ko v naravi ali na vrtu 
niso na razpolago. Zeliščni pripravki in shranki pa so lahko tudi 
vselej uporaben dodatek jedem. Delavnica bo namenjena 
predstavitvi in praktičnemu prikazu različnih načinov izdelave 
zeliščnih pripravkov in shrankov, kot na primer zeliščne soli, 
aromatiziranega kisa in olja, zeliščne paste ipd. 

4.6 (15.00 do 18.00)
Kuhanje z zelišči bo izziv zadnje delavnice. Zelišča bomo 
pripravili kot glavno sestavino jedi ali pa jih bomo uporabili kot 
začimbe in dodatek jedem. Prijetno druženje bomo tako 
zaokrožili s skupno zeliščno gostijo.  

Drugi sklop delavnic bo osredotočen na uporabna znanja in 
veščine za pravilno nabiranje, shranjevanje in predelavo 
zelišč, ki so bistvenega pomena tudi za njihovo končno 
uporabo in uporabnost v kuhinji.

Delavnice bodo potekale v manjši skupini 8-12 udeležencev, 
izvajale se bodo na Ekotočki v Dekanih, kjer je na voljo 
večnamenski prostor in oprema za izvajanje delavnic na 
prostem in v zaprtih prostorih (v primeru slabega vremena), 
sonaravni zeliščni vrt za spoznavanje rastlin in ponazoritev 
gojitvenih modelov, v neposredni okolici pa so tudi obsežni 
travniki, kjer bodo udeleženci spoznali naravno rastoča 
sezonska zelišča.

Izobraževanje bo vodila Eva Bolčič, univerzitetna 
diplomirana inženirka krajinske arhitekture,  zeliščarka s 
pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) in 
ljubiteljska kuharica z večletnimi izkušnjami na področju 
vodenja kuharskih delavnic zdrave prehrane, zeliščarstva in 
zeliščnega kuhanja.

MALA ŠOLA »ZELIŠČA V KUHINJI«

 

Kratka predstavitev delavnic in predavanj

26.3 in 9.4 (15.00 do 17.30)
Na prvih dveh delavnicah bo predstavljen izbor 8-10 
najpogosteje uporabljanih in/ali lokalno značilnih zelišč, med 
katerimi naštejemo baziliko, majaron, origano, rožmarin, 
žajbelj, timijan, lovor in šetraj. Posamezno zelišče bo skozi 
preplet praktičnih prikazov, predavanj in skupinskega dela 
predstavljeno tako z vidika prepoznavanja, gojenja v vrtu in/ali 
nabiranja v naravi, predelave do končne uporabe v kulinariki. 
Udeleženci si bodo lahko pripravili potaknjence za samostojno 
vzgojo izbranih zelišč.

Prvi sklop izobraževanja je namenjen spoznavanju gojenih 
in samoniklih zelišč, natančneje njihovemu prepoznavanju 
v naravi in na vrtu, gojitvenim zahtevam in poznavanju 
značilnih in dobrih naravnih rastišč ter širjenju vedenja o 
njihovi splošni uporabnosti. 

Spoznavanje zelišč 1 in 2,

Vabljeni, da se nam pridružite in obiščete tudi našo spletno 
stran - spletno trgovino:  s koristnimi 
nasveti in ponudbo za zdrav življenjski slog.

www.zelenisplet.si,
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