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NOVI IZZIVI V LETU 2016

8 NAPOVEDI ZA EMAIL MARKETING V 2016

Kaj je torej tisto, kar bo zaznamovalo email marketing 2016? V 
nadaljevanju bomo osvetlili nekaj kljuènih toèk ter izpostavili, kaj 
lahko sami naredite, da se pripravite na spremembe, ki prihajajo.

1. Masovna email sporoèila bodo postala vse manj uèinkovita
Masovna sporoèila se nanašajo na pošiljanje enakih generiènih 
sporoèil vsem prejemnikom. Najbolj napredni oglaševalci so to 
tehniko pustili za seboj že veè kot desetletje nazaj. Za veliko manjših 
podjetij in njihovih marketing oddelkov, pa je še vedno edini naèin 
email oglaševanja. V letu 2016 bomo prièa temu, da bo vedno veè 
podjetij poskusilo s segmentacijo svoje adreme. Sporoèila, ki niso 
relevantna, zanimiva in aktualna ter prejemniku ne nudijo nikakršne 
uporabne vrednosti, enostavno niso veè sprejemljiva.

2. Spletni nabiralnik bo vedno bolj poln
Oglaševalci lahko prenatrpanemu nabiralniku kljubujejo tako, da 
upoštevajo spodnja predloga:

·Svetujemo vam, da posodobite vašo email marketing 
strategijo in ste vedno v koraku s èasom, èe želite zagotoviti 
poveèanje stopnje odprtih sporoèil, klikov na povezave ter 
konènih konverzij. Segmentacija in druge dobre prakse 
email marketinga bodo gotovo pripomogle k boljšim 
rezultatom, vendar je kljuènega pomena, da vedno ponudite 
vsebino z dodano vrednostjo za prejemnika v zameno za 
njegov dragoceni èas.

·Samo izogibati se temu, da se prejemniki ne odjavijo od 
vaših sporoèil, ni dovolj. Odjemalci elektronske pošte, kot so 
na primer MS Outlook, Mozilla, Thunderbird, Gmail, 
Yahoo, Apple mail, iOS ali Google Android mail, s pomoèjo 
algoritmov postajajo vedno pametnejši. 

3. Mobilne naprave bodo še naprej pridobivale na pomenu
Veè kot polovica email sporoèil je odprtih s pomoèjo mobilnih naprav - 
in ta številka bo le še narašèala. Pri tem je potrebno upoštevati nekaj 
nasvetov:

·Uporabite dizajn, ki je, ali » « (Responsive Email 
Design – RED), ali pa mobilnim napravam prijazen in se 
izognite predlogam, ki povsem prezrejo, kako se email 
prikaže na mobilnih napravah.

·Testirajte! Preverite vaše email predloge na mobilnih 
napravah in kliknite na vse povezave v sporoèilu, preden jih 
pošljete vašim mobilnim prejemnikom.

·Krajša email sporoèila, ki so tudi manjše velikosti, se bodo 
bolje odrezala.

·Veèja velikost pisave in preprost, minimalistièen dizajn, 
bosta še naprej pridobivala na priljubljenosti ter dosegala 
boljše rezultate.

Ne pozabite na pristajalne strani (ang. landing pages)!
Kar nekaj email sporoèil, pristajalnih in spletnih strani ob vstopu v 
2016 ne bo sinhroniziranih za mobilne naprave. Raziskave kažejo, da 
kar 16 odstotkov t.i. responsive sporoèil pripelje prejemnike na stran, 
ki ni optimizirana za pregled na mobilnih napravah ter kar 52 odstotkov 
B2C blagovnih znamk nima spletne strani ali email predloge 
prilagojene pametnim telefonom ali tablicam. Kako najbolje rešiti 
težavo? Zaènite tam, kjer šteje: optimizirajte pristajalne strani vaših 
email sporoèil. Želimo si, da bi v letu 2016 email marketing oglaševalci 
veè pozornosti namenili temu, kako bolje povezati vsebino sporoèila in 
pristajalne strani. Naj bo vaša novoletna zaobljuba torej ta, da k 
pristajalnim stranem ne boste veè pristopali v zadnjem trenutku ter jih 
boste skrbno naèrtovali, kar velja tudi za ostalo vsebino vaših sporoèil.

4. Veè bo gibanja
Video, animirani GIF-i in uporaba drugih premikajoèih se elementov, 
bo pridobila na širši uporabi v email oglaševanju. S pravilno uporabo 
lahko namreè z njihovo pomoèjo pritegnemo pozornost prejemnika 
in tako poveèamo verjetnost klika.

responsive

Odlièen primer dobre prakse je, da se znotraj email sporoèila nahaja 
ura, ki odšteva èas, sekundo za sekundo in tako vzbudi v prejemniku 
obèutek nujnosti, da mora izpolniti namen sporoèila, preden se èas 
izteèe. Pazite na past: Svetujemo vam, da vaša animacija, video ali 
vizualni trik vedno vsebuje klic k akciji (Call To Action - CTA). Nikar 
ne nameèite v sporoèilo krièeèo animacijo le zaradi tega, ker je 
privlaèna na pogled. Vaša strategija in jasen klic k akciji sta dejansko 
tisto, na kar se prejemniki odzivajo.

5. Družbena omrežja in email marketing bodo vedno bolj 
prepleteni
Vsekakor upamo, da so èasi, ko so oglaševalci družbenih omrežjih 
trdili, da je »email marketing mrtev«, dokonèno mimo. Prav tako smo 
preprièani, da so tudi email marketing oglaševalci spoznali, da 
družbena omrežja niso le izguba èasa ali modna muha. Resnica je 
namreè, da se omenjena marketing kanala med seboj prepletata in 
dopolnjujeta. Družbena omrežja so idealen medij, kako lahko 
uèinkovito poveèate, segmentirate in oblikujete vašo adremo. Vsebino 
vaših email marketing kampanj pa lahko uspešno obogatite tako, da 
uporabite objave družbenih omrežij. Vstavljanje objav družbenih 
omrežij v email sporoèila je trenutno napredna taktika, vendar upamo, 
da nakazuje na to, kar prihaja. Email sporoèilo se lahko namreè 
avtomatièno spreminja in posodablja glede na to, kar objavite na 
Instagramu, Twitterju ali Facebook strani podjetja oziroma blagovne 
znamke. Glede na zadnje raziskave lahko opazimo, da se predvsem 
Instagram in email odlièno ujameta ter se vsekakor veselimo, da bo 
takšnih hibridov v naših spletnih nabiralnikih v prihodnosti še veè.

6. Vsaj ena nova aplikacija bo trdila, da bo nadomestila email
Kako smo lahko tako preprièani? Ker se zadnje desetletje ali še dlje, 
vsako leto pojavi nova aplikacija z enako trditvijo. Se še spominjate 
Facebookovega pošiljanja sporoèil? In vendar še vedno uporabljamo 
elektronsko pošto in to vedno pogosteje. Toda, ali bo nova aplikacija v 
letu 2016 vendarle tista, ki bo dejansko naredila konec email 
sporoèilom, kot jih poznamo danes? Dvomimo. Email je tukaj in bo 
tudi ostal - vse dokler bo ohranil svojo stopnjo donosa investicije 
(Return on Investment - ROI), ne bo odšel nikamor.

7. Uporaba pojavnih oken (ang. pop-up) za poveèanje mailing liste
Nekateri spletni oglaševalci nanje gledajo kot na moteèi dejavnik pri 
doseganju konverzij, vendar zadnje raziskave kažejo, da njihova 
uporaba pripomore h kar od 5- do 10-krat hitrejšemu poveèanju 
seznama email naslovov od tradicionalnih prijavnih obrazcev na 
strani. Pogosto je možnost prijave na novice ali ponudbe podjetja 
oziroma blagovne znamke skrita na dnu strani. Tako morajo 
obiskovalci sami poiskati obrazec za prijavo - vendar vsi vemo, da 
lahko uporabnike vodimo po želeni poti s pomoèjo klicev k akciji 
(Call To Action - CTA). Uporaba pop-up oken se torej ne razlikuje od 
klicev k akciji v vaši oglasni pasici, premikajoèi se sliki ali pa v samem 
email sporoèilu. 

8. Konec dobe HTML kodiranja emailov
Email marketing predstavlja najmoènejši kanal oglaševalcev. V 
zadnjih nekaj desetletjih smo bili prièa nekaterim kljuènim 
spremembam na tem podroèju – od zgolj tekstovnih email sporoèil do 
multimedijskih vsebin ter prehodu z namizja k vedno bolj 
dominantnim mobilnim napravam.

V prihajajoèem letu lahko prièakujemo še eno pomembno revolucijo 
email marketinga: 2016 je leto, ko bo kodiranje email sporoèil postalo 
stvar preteklosti in bo oblikovanje email predlog neverjetno 
preprosto. Moèna tehnologija po principu povleci-in-spusti 
(drag&drop) bo spodbudila email oblikovalca v vsakem izmed nas ter 
omogoèila oglaševalcem po celem svetu, da bodo oblikovali 
profesionalne email marketing kampanje, ki bodo dale prave rezultate. 
Tudi pri SqualoMailu želimo narekovati ta trend, zato že v zaèetku leta 
pripravljamo celovito oblikovno prenovo nadzorne plošèe 
SqualoMail, kot tudi povsem nov drag&drop vmesnik, ki bo naredil 
oblikovanje predlog uporabniku prijazno, kot še nikoli.

Vir: Zavod Mladi podjetnik
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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

STROKOVNO EKSKURZIJA V RDO 
POSTOJNSKA JAMA-ZELENI KRAS: 

SPOZNAVANJE ORGANIZIRANOSTI TURIZMA 
V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI

Regionalni razvojni center Koper je v okviru vzpostavitve 
regionalne destinacijske organizacije (RDO) Obalno-kraške 
regije za regijske deležnike organiziral še eno strokovno 
ekskurzijo v vzpostavljen RDO z namenom spoznati primer 
dobre prakse organiziranosti in trženja v turizmu. Na junijski 
strokovni ekskurziji so se deležniki seznanili z delovanjem 
Turistiène organizacije Hrvaške Istre, tokrat pa smo pobliže 
spoznali RDO Postojnska jama-Zeleni kras, ki deluje na 
obmoèju Primorsko-notranjske regije, in je bil vzpostavljen v 
okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo leta 
2011. Vodja RDO Postojnska jama-Zeleni kras, g. Dejan Iskra, 
nam je predstavil potek vzpostavitve, organiziranost, program 
dela ter rezultate delovanja RDO-ja. Ekskurzije so se udeležili 
tudi turistièni delavci iz zahodne Srbije in predstavniki srbske 
regionalne razvojne agencije Zlatibor, ki so predstavili 
delovanje turistiène organizacij njihove regije. Udeležence sta 
sprejela tudi župan obèine Loška dolina, g. Janez Komidar, ter 
direktor Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko 
sodelovanje Snežnik, g. Zdenko Truden. Strokovna ekskurzija 
je bila tudi priložnost za podpis memoranduma o sodelovanju 
med RRA Zlatibor, Turistièno organizacijo zahodne Srbije, 
RRA Zeleni kras in RRC Koper. Memorandum je priložnost za 
še uspešnejše transnacionalno sodelovanje in izmenjavo dobrih 
praks na podroèju turizma za podporo inovacijam in krepitvi 
konkurenènosti malih in srednjih podjetij. 

Foto: Na ekskurziji je bil predstavljen tudi pilotni projekt 
vzpostavitve Regionalne destinacijske organizacije Obalno-kraške 

regije. 

Strokovna ekskurzija je potekala v okviru projekta SMART 
INNO (Jadranski èezmejni program IPA 2007-2013), ki je 
usmerjen v krepitev konkurenènosti gospodarstva v Jonsko-
jadranski regiji. Veè informacij o projektu:Tina Matekoviè, 

, RRC Koper, tina.matekovic@rrc-kp.si www.rrc-kp.si. 

PROJEKT HOST: USPOSABLJANJE ZA MSP IZ 
TURISTICNEGA SEKTORJA

Projekt HOST - "The Heritage of Olive Tree for Sustainable 
Tourism" - COS-TSUST-2014-3-15, ki je sofinanciran preko 
programa COSME Evropske unije se osredotoca na dvig 
konkurencnosti malih in srednjih podjetij (MSP) v turisticnem 
sektorju. V projektu sodeluje šest partnerjev iz štirih držav: 
Italije, Malte, Grcije in Slovenije. Vodilni partner je Fondazione 
Campus Studi del Mediterraneo iz Italije, projektni partnerji pa 
so: Timesis Ltd. - Montepisano DMC (Italija), 5Senses (Malta), 
Etal S.A. Local Development Company of Lesvos (Grcija), 
slovenska partnerja pa sta Mestna obcina Koper in Regionalni 
razvojni center Koper. Vkljucenim regijam je skupna 
sredozemska dedišcina in oljcni nasadi. Cilj projekta je krepitev 
gospodarstva na podlagi kulturne in naravne dedišcine, 
usposabljanja in povezovanja MSP ter razvoj transnacionalnega 
turisticnega produkta FOOT, ki bo povezoval štiri športne 
dogodke: Tek Monte Pisano v Italiji, Banka Koper 3. Istrski 
maraton v Sloveniji, Zejtunski tek na Malti in Lesbosov tek v 
Grciji.

V okviru projekta HOST Regionalni razvojni center Koper 
organizira program usposabljanj za MSP, samostojne 
podjetnike ter druge delavce v turizmu ali brezposelne, ki 
nameravajo razviti novo poslovni idejo s podroèja turizma. 
Usposabljanje bo potekalo v obliki štirih delavnic z naslednjimi 
tematikami: Komunikacija in trženjske strategije, doživljajski 
turizem, upravljanje z okoljskim in kulturnim kapitalom ter 
kultura hrane. 

Poziv za prijavo z vsemi informacijami je dostopen na spletni 
strani RRC Koper: www.rrc-kp.si. Veè informacij o 
usposabljanju in o projektu HOST: Nina Peca, nina.peca@rrc-
kp.si, 05/6637590. 
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DOBRE PRAKSE

Sedenje, raèunalnik in televizija unièujejo telo

Koprèan Jan Hrvatin je magister managementa, ki se je 
pred slabima dvema letoma odloèil za samostojno 
podjetniško pot športne vadbe. Svoje varovance uèi 
razvijati gibalne sposobnosti, kar je v današnjem vse preveè 
sedeèem naèinu življenja še kako pomembno. 

Vadba je namenjena vsem med 9. in 90. letom starosti. Tistim, ki 
so spoznali, da je treba telo redno premikati na pravilen in 
posamezniku primeren naèin, poudarja Jan in dodaja: 
»Ponujam precej individualiziran pristop pridobivanja telesne 
zmogljivosti z namenom razvijanja posameznikovih gibalnih 
sposobnosti. Preprosteje reèeno – skrbim za to, da se ljudje s 
svojimi telesi bolje gibljejo.« Uèi razliène telesne aktivnosti: 
boksanje, brcanje, kalisteniko (vaje z lastno telesno težo), 
dvigovanje uteži (klasiènih in utežnih kugel, ang. kettlebellov) 
in osnove gimnastike. Izogiba se poimenovanju svojih oblik 
vadbe, saj se mu to zdi omejujoèe. Njegov pristop temelji na 
gibanju, tako širokem pojmu, ki ga ni možno enoznaèno 
opredeliti. „Imena“ vadb so po njegovem mnenju bolj rezultat 
trženja, èemur ni preveè naklonjen.

Takšno število omogoèa prilagoditev vadbe posameznikom in 
njihovim sposobnostim, pri èemer naj bi bili vsi udeleženci 
sposobni izvesti doloèen nabor gibalnih vzorcev. »Pri naši 
telovadbi skaèemo, se plazimo, dvigujemo uteži, uporabljamo 
gimnastiène obroèe za krepitev trupa, se uèimo bolj in manj 
zapletenih gibalnih vzorcev in gibov z lastno telesno težo, 
uèimo se pravilno dihati, zadržujemo dih, nauèimo se sprošèati, 
spoznavamo jogijske asane,…,«  pojasnjuje Jan. Telovadba je 
namenjena pridobivanju novih sposobnosti in rehabilitaciji 
telesa, ki je zaradi današnjega pretežno sedeèega in neaktivnega 
naèina življenja izgubilo gibènost. Zaèetno obdobje treningov 
je zato usmerjeno k odpravljanju težav zaradi negibènosti. »Moj 
program je zasnovan tako, da se prek specifiènega sosledja 
ponavljanja gibov in gibanj telo razvije do „dobre gibljivosti“. 
Velik poudarek je namenjen gibljivosti kolkov, prsnega dela 
hrbtenice in ramen,« poudarja Jan. Svoje telovadke in telovadce 
rad pohvali, tudi zato, ker redno hodijo na treninge. »Tisti, ki so 
zdravi, nimajo veèjih težav pri izvajanju vaj. Treniranje pa je 
zagotovo naporno in zahteva doloèen trud. Udeleženci so vèasih 
»preseneèeni«, koliko vadbe je potrebne zato, da lahko izvedejo 
nek element ali gib.«, razlaga Jan in pri tem izpostavlja, da je 
njegova naloga prikazati uèenje na naèin, ki osmisli vloženi 
napor, in hkrati predstavlja užitek. Èe mu to uspe, je zadovoljen. 
Veè èasa za napredovanje in razvoj telesnih sposobnosti 
potrebujejo osebe s poškodbami, vendar tudi te lahko dosežejo 
svoj cilj, èe so pripravljene vaditi. 

Že dobro leto obiskuje njegovo vadbo tudi skupina otrok, ki jo 
ima zelo rad. 

Jan tudi sam trenira že od malih nog. »Z

in dodaja, da 
se je poleg borilnih vešèin usmeril še v splošnejše oblike vadbe. 
Po petnajstih letih študija borilnih vešèin in ob spoznavanju 
naèel splošne telesne vadbe je pridobil znanje, ki ga posreduje 
svojim varovancem. Obenem pa skrbi za nenehno 
nadgrajevanje. Opravljal je razliène zaposlitve, leta 2014 pa se 
je vkljuèil v program Podjetno v svet podjetništva, ki ga je 
izvajal Regionalni razvojni center Koper. Podjetniško 
usposabljanje je bila spodbuda oz. kot sam pravi »nežni 
zaèetek« njegove podjetniške poti. Z njo je zelo zadovoljen, saj 
zaenkrat poteka vse tako, kot mora in nadeja se, da bo tako tudi v 
prihodnje. 

aèel sem s košarko, nato 
proti koncu osnovne šole presedlal na borilne vešèine, pri 
katerih sem tudi ostal. Moj prvi trener je v èasu, ko sem prièel 
obiskovati srednjo šolo, potreboval pomoè pri vodenju 
treningov, tako da sem že zelo zgodaj postal trener. Aktiven 
trener kickboxinga sem bil dobrih 10 let,« poudarja 

Pred kratkim je uspešno zakljuèil še teèaj klasiène švedske 
masaže. »Gre za tehniko, ki je usmerjena prvenstveno k 
sprošèanju in prekrvavitvi mišièevja in mehkih tkiv. Obstajajo 
sicer bolj mile in trše tehnike izvedbe, vendar lahko preprosto 
reèemo, da je to masaža mišic. Najpogostejša je masaža hrbta, ki 
je tudi najbolj zaželena zaradi pogostih težav v zgornjem delu 
hrbta,« še pojasnjuje Jan. Svojo dejavnost pa bo dopolnil še z 
boksom. V zaèetku leta bo na željo nekaterih udeležencev 
treningov namreè organiziral delavnico boksa. 

Kot zgleden trener želi biti tudi sam vsak dan èim veè fizièno 
dejaven. To vkljuèuje trening, specifièno, ciljno dejavnost, 
èemur nameni do 3 ure dnevno. Poleg tega si prizadeva za èim 
veè gibanja, hoje, vzdrževanja ravnotežja, pa tudi èepenja, 
visenja in vadbe dihanja. Saj gibanje ni le telovadba, poudarja 
Jan. Katere vaje izvaja, si lahko ogledate na njegovi facebook 
strani, kjer so objavljene tudi fotografije jedi, ki jih uživa. Pri 
prehranjevanju se opira na štiri vodila: èim manj predelanih 
ogljikovih hidratov, uživanje kakovostnih živalskih beljakovin 
in mašèob, odreèi se sladkanim pijaèam, ki naj jih nadomesti 
voda, in veliko zelenjave, pretežno zelene, listnate. 

Z Janom Hrvatinom se je pogovarjala Larisa Kunst

https://sl-si.facebook.com/telesnavzgoja/

»Že sedaj jim želim dati tisto, kar bodo v prihodnosti 
potrebovali – skrb za telo, ohranjanje živosti, voljo do uèenja. 
Obenem jih osvešèam o pomenu gibanja. Živimo v svetu, ki iz 
ljudi dela skrivljene gmote boleèine. Sedenje, raèunalnik, 
televizija,… eno samo unièevanje naših teles.« 

facebook foto: Jan Hrvatin

Telovadba poteka v obliki 
skupinskih vadb in osebnih 
treningov, v centru Kopra. 
Skupine štejejo najveè osem 
udeležencev. 
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NAPOVEDNIK

AGRARNE SKUPNOSTI: KAKO DELOVATI PO 
NOVEM ZAKONU?

Letošnjo jesen je bil sprejet Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) 
po katerem bodo delovale agrarne skupnosti, ki so se ustanovile in 
pridobile premoženje ter pravice v okviru Zakona o ponovni 
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja 
in pravic (ZPVAS).

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo skupaj z Združenjem 
predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije (ZPASS) ob sodelovanju 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pripravila 
predstavitve ZAgrS na veè lokacijah po Sloveniji. Namen predstavitev 
je obrazložiti glavne rešitve zakona, pojasniti delovanje agrarnih 
skupnosti po doloèbah novega zakona in odgovoriti na vpraðanja o 
postopkih (pre)registracije agrarnih skupnosti. ZPASS bo v okviru 
rednega letne skupðèine ZPASS, ki bo predvidoma konec marca 2016, 
organizirala tudi delavnice z namenom priprave temeljnih aktov 
(statuta oziroma pravil) agrarnih skupnosti po doloèbah ZAgrS in 
izvedla razpravo o nereðenih vpraðanjih pravne ureditve delovanja AS.

Predstavitve bodo potekale:

1.      èetrtek, 14. 1. 2016 ob 17h v Ljubljani, dvorana Hotela Stil, 
Litijska cesta 188, Ljubljana, 
2.      èetrtek, 21. 1. 2016 ob 17h v Kobaridu, dvorana Doma Andreja 
Manfrede, Gregorèièeva 20,  Kobarid, 
3.      èetrtek, 28. 1. 2016 ob 17h v Dovjem, Dom AS Dovje-Mojstrana, 
Dovje 108, Mojstrana, 
4.      èetrtek, 4. 2. 2016 ob 17h na Ptuju, dvorana Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoðka cesta  28, Ptuj, 
5.      èetrtek, 11. 2. 2016 ob 17h v Hrpeljah, dvorana Obèine Hrpelje-
Kozina, Reðka cesta 14,  Kozina, 
6.      èetrtek, 18. 2. 2016 ob 17h v Novem mestu, dvorana Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Novo mesto, Ðmihelska cesta 14, Novo mesto.
 
Predstavnike agrarnih skupnosti vabimo, da se udeleþijo predstavitve. 
Glede na prostorske zmoþnosti dvoran naj se predstavitve udeleþijo 
predstavniki posameznih agrarnih skupnosti iz agrarnih skupnosti, ki 
so najbliþje danim lokacijam. Dodatne informacije o lokacijah so na 
voljo na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 
Vabljeni!

Vir: www.kgzs.si

SPOMLADI  ODPIRAMO »DOMAÈO TRŽNICO«

Z mesecem marcem 2016 bomo  odprli na Eko toèki v Dekanih  projekt 
DOMAÈA TRŽNICA. Z navedenim projektom želimo spodbuditi 
domaèe pridelovalce sadja in  zelenjave, da se predstavijo našim 
obiskovalcem.

Ob tržnici  bodo tudi spremljajoèi  dogodki, kot  so zelišèarske in 
kulinariène delavnice,  predstavitev  novih projektov s podroèja 
varovanja okolja, aktivnosti na podroèju zdravstvene preventive…

Vabimo ponudnike »domaèe ponudbe« , da  se prijavite  za  brezplaèno 
uporabo stojnice. Število stojnic je omejeno (5); frekvenca  dogodka še 
ni definirana; ocenjujemo pa, da bi tržnico organizirali vsako drugo 
nedeljo.

Za vse dodatne informacije: 041 836 011, e-pošta: 

Vabljeni k sodelovanju.

                      Društvo Zdrav podjetnik Koper

info@zdrav-
podjetnik.net

Organizator po ponudil nekaj stojnic 
(brezplaèno),  ki bodo na voljo 
prvotno lokalnim pridelovalcem 
sadja in zelenjave.  

DOMAÈA TRŽNICA  bo odprta v 
nedeljah popoldan.

Društvo Zdrav podjetnik
splet: 
kontakt: 

www.zdrav-podjetnik.net
info@zdrav-podjetnik.net

NOVI PROJEKTI IZ EU NA ZAVODU

Na Zavodu za zaposlovanje smo prièeli izvajanje dveh novih 
projektov: Storitve za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in 
delodajalce ter Krepitev svetovalnega dela z mladimi. Oba projekta se 
izvajata v sedanji finanèni perspektivi in se bosta zakljuèila novembra 
2022. Sofinancira ju Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Storitve za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce
Glavni namen projekta je dvig kakovosti in poveèanje dostopnosti 
storitev Zavoda, kar bo prispevalo k veèji zaposljivosti predvsem 
naslednjih skupin: dolgotrajno brezposelnih, starejših in nižje 
izobraženih. Poudarek je na okrepitvi sodelovanja Zavoda z 
uporabniki naših storitev, to pomeni zagotovitev èim bolj 
kakovostnega svetovalnega procesa za brezposelne in iskalce 
zaposlitve, prav tako tudi zagotovitev ustrezne podpore delodajalcem 
pri izboru kandidatov za prosta delovna mesta.  V ta namen bomo na 
Zavodu v okviru omenjenega projekta razvijali nove, bolj inovativne 
pristope pri reševanju problema brezposelnosti, kar pomeni 
poveèevanje usposobljenosti zaposlenih ter pridobivanje kompetenc 
na podroèju inovativnih pristopov dela tako z brezposelnimi kot 
delodajalci.

V okviru neposrednega dela z brezposelnimi in iskalci zaposlitve bomo 
razvijali individualno in poglobljeno obravnavo glede na specifiène 
potrebe ciljnih skupin ter vzpodbujali uporabo sodobnih 
pripomoèkov za vodenje kariere in drugih elektronskih storitev. 
Predvidevamo tudi vzpostavitev in delovanje centralne pisarne za 
delodajalce, ki bo skrbela za razvoj enakih standardov storitev po vsej 
Sloveniji ter razvoj novih storitev, ki bodo èim bolj po meri 
posameznega  delodajalca. V tem okviru bomo vzpodbujali tudi 
promocijo družbeno odgovornega zaposlovanja ter izvajanje storitev 
informiranja in svetovanja prek novih, sodobnih komunikacijskih 
kanalov. 

Krepitev svetovalnega dela z mladimi
Glavni namen projekta je hitrejša in uèinkovitejša aktivacija mladih 
brezposelnih z uèinkovito implementacijo Jamstva za mlade. To 
pomeni, da s tem projektom želimo prepreèiti, da bi mladi postali 
dolgotrajno brezposelni, saj to pušèa številne negativne in dolgoroène 
posledice tako za družbo kot za brezposelnega posameznika. Da bi 
mlade èim bolj aktivirali, se jim bomo trudili približati z razliènimi 
inovativnimi pristopi ter z izvajanjem veèkanalnih storitev. Na Zavodu 
bomo v ta namen ustrezno usposobili 20 svetovalcev za mlade, ki 
bodo zainteresiranim pomagali uporabljati pripomoèke za vodenje 
kariere, poleg tega jih bomo v obliki kratkih delavnic uèili sodobnih 
naèinov iskanja zaposlitve. Pomembno je namreè, da mladi 
brezposelni prepoznajo kompetence, ki so jih pridobili v èasu 
izobraževanja in ob priložnostnih delih ter da si zastavijo realne in 
dosegljive cilj, ki jih je mogoèe uresnièiti. Prav zato bodo svetovalci 
mlade tudi informirali o pobudah za razvijanje zaposljivosti in 
podjetništva, ki jih izvajajo nevladne organizacije in drugi, ter jih 
obvešèali o vseh drugih pomembnih aktivnostih v lokalnem okolju.

Vir: www.ess.gov.si
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OBÈINA PIRAN

Javno zbiranje ponudb za poslovni prostor Beneèanka 

Popolne ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki osebno ali 
pošljejo v zapeèateni pisemski ovojnici na naslov: OBÈINA 
PIRAN, Urad za premoženjsko pravne zadeve, Tartinijev trg 2, 
6330 Piran, z obvezno oznako na ovojnici »PONUDBA ZA 
NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA ''BENEÈANKA'' – 
NE ODPIRAJ«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno 
naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je 
do dne 21. 1. 2016 do 12. ure, ne glede na datum poštnega žiga. 

Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko 
odprte. Nepopolne ponudbe in ponudbe, prispele po razpisnem 
roku, bodo izloèene. Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 1. 2016 
ob 13. uri, v prostorih Obèine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.

Vir: www.piran.si

OBÈINA AJDOVŠÈINA

Obèina Ajdovšèina objavlja Javni razpis za sofinanciranje 
prireditev v letu 2016. Obèina Ajdovšèina, Cesta 5. maja 6/a, 
Ajdovšèina na podlagi pravilnika za sofinanciranje prireditev v 
obèini Ajdovšèina (Uradni list RS, št. 93/2015) ter Odloka o 
proraèunu Obèine Ajdovšèina za leto 2016 (Uradni list RS št. 
92/15) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V 
LETU 2016

I .  P R E D M E T  J A V N E G A  R A Z P I S A  J E  
SOFINANCIRANJE:
a)     turistiènih prireditev, ki prispevajo k turistiènemu 
razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali poveèanje noèitev v 
obèini Ajdovšèina in
b)    športnih prireditev, katerih namen je pospeševanje 
motivacije za šport in športne aktivnosti ter imajo promocijski 
uèinek za šport, gospodarstvo in turizem v obèini Ajdovšèina.
Obèina Ajdovšèina bo sofinancirala prijavljene prireditve, ki 
bodo realizirane v èasu od 1.1.2016 do 31.12.2016 na obmoèju 
obèine Ajdovšèina.

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov 
in projektov, obnove nepremiène kulturne dedišèine ter 
delovanja zvez v obèini Ajdovšèina v letu 2016 

Obèina Ajdovšèina objavlja Javni razpis za sofinanciranje 
javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremiène 
kulturne dedišèine ter delovanja zvez v obèini Ajdovšèina v letu 
2016. 

Veè: www.ajdovscina.si

Na podlagi 10. èlena Zakona o športu (Uradni list RS št. 
, -ZSDP, -ZOPA), 10. èlena 

(Uradni list RS št. 97/2015) ter Letnega programa športa v 
Obèini Ajdovšèina za leto 2016, Obèina Ajdovšèina, Cesta 5. 
maja 6/a, 5270 Ajdovšèina objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 
športa v obèini Ajdovšèina za leto 2016

22/1998 97/2001 15/2003 Pravilnika 
o sofinanciranju letnega programa športa v Obèini Ajdovšèina 

OBÈINA KOMEN

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem z 
javnim zbiranjem ponudb

Obèina Komen objavlja Javni razpis za oddajo poslovnih 
prostorov v najem z javnim zbiranjem ponudb. Predmet oddaje 
je poslovni prostor v Kobjeglavi.

Veè: www.komen.si

OBÈINA HRPELJE - KOZINA

�Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
vzdrževanja športnih objektov v Obèini Hrpelje-Kozina v letu 
2016

�Javni razpis za sofinanciranje programov na podroèju športa 
v Obèini Hrpelje-Kozina v letu 2016

Rok: 13.1.2016

Veè: www.hrpelje-kozina.si

OBÈINA NOVA GORICA IN ŠEMPETER 
VRTOJBA

Popravek II razpisne dokumentacije za Izbiro izvajalca za 
izvajanje gospodarske javne službe javnih linijskih 
prevozov v mestnem prometu v Mestni obèini Nova Gorica 
in obèini Šempeter - Vrtojba

Popravek II razpisne dokumentacije za Izbiro izvajalca za 
izvajanje gospodarske javne službe javnih linijskih prevozov v 
mestnem prometu v Mestni obèini Nova Gorica in obèini
Šempeter - Vrtojba 

Rok za oddajo ponudb je 26.1.2016 do 11.00 ure.

Vir: www.nova-gorica.si

OBÈINA IZOLA

PREDNOSTNA LISTA upravièencev za dodelitev neprofitnih 
s t anovan j  v  na jem ob jav l j ena  tud i  v  UO 25 :

Vir: 

 
http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/uradne-
objave/objave/

www.izola.si
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REKAPITULACIJSKO POROÈILO 

Slovensko podjetje, ki prodaja blago ali storitve v eno ali veè držav 
èlanic EU, mora za ta del prodaje FURS-u poroèati na obrazcu RP-O 
(Rekapitulacijsko poroèilo). V rekapitulacijskem poroèilu podjetje 
poroèa izkljuèno o doseženih prodajah v državah èlanicah EU, ter 
izkljuèno o prodajah poslovnim subjektom (identificiranim za 
DDV). Namen poroèanja je obraèun in plaèilo davka na dodano 
vrednost (DDV) za prodajo v EU.

Kako poroèa podjetje, ki ni registrirano v sistemu DDV?
Podjetje, ki ni registrirano za DDV, vendar prodaja blago in/ali storitve 
v države èlanice EU, mora predhodno pri FURS pridobiti posebno 
davèno številko za namene poslovanja z EU. Takšen zavezanec pridobi 
status 'atipièni davèni zavezanec za DDV'. Šele po pridobitvi posebne 
davène številke lahko takšen zavezanec oddaja Rekapitulacijsko 
poroèilo. Hkrati s tem poroèilom mora oddati tudi Obraèun DDV (spet: 
samo za tisti del prodaje, ki je realiziran v EU).

Kdaj je potrebno oddati Rekapitulacijsko poroèilo?
Poroèilo je potrebno izpolniti in oddati v sistemu eDavki do 20-ega v 
mesecu za predhodni mesec. Podjetje, ki ne odda rekapitulacijskega 
poroèila, se kaznuje z globo od 2.000,00 EUR do 125.000,00 EUR 
(d.o.o. ali s.p.). Kaznovana je lahko tudi odgovorna oseba podjetja.Za 
pomoè pri pridobitvi posebne davène številke ali nasvet nas poklièite 
na 0590 96 350 ali pišite na info@rs-zeus.si. Priskrbimo vam tudi 
obrazec za oddajo rekapitulacijskega poroèila.

Raèunovodski servis Zeus d.o.o.

DDV PRI NAKUPU NEPREMIÈNINE

Podjetnik je od fiziène osebe kupil stanovanje, ki se ga obravnava kot 
naložbeno nepremiènino, saj jo namerava oddajati v najem. Podjetnik 
je stanovanje na novo opremil, oddal pa ga bo fizièni osebi. 

Skladno s prvim odstavkom 63. èlena ZDDV-1 ima davèni 
zavezanec pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plaèati, odbije DDV, ki 
ga je dolžan plaèati ali ga je plaèal pri nabavah blaga oziroma 
storitev, èe je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo 
uporabil za namene svojih obdavèenih transakcij. V kolikor torej 
davèni zavezanec nabavlja blago oziroma storitve, ki jih bo uporabil za 
opravljanje svoje oprošèene dejavnosti iz naslova oddajanja 
stanovanja v najem (skladno z 2. toèko 44. èlena ZDDV-1 je najem 
nepremiènin razen izjem oprošèen plaèila DDV), pri tovrstnih nabavah 
nima pravice do odbitka DDV.

Seveda pa je vse odvisno tudi od tega, ali zadevni davèni zavezanec 
poleg te oprošèene dejavnosti opravlja še kakšne druge obdavèene 
dejavnosti oziroma dejavnosti, pri katerih ima pravico do odbitka 
DDV. V tem primeru je naèin odbitka DDV od prejetih raèunov odvisen 
od naèina vodenja knjigovodstva (ali uporablja sistem loèenega 
knjigovodstva ali enega oziroma veè odbitnih deležev). V zvezi z 
obraèunom obratovalnih stroškov, ki jih zaraèunava najemodajalec, 
obstajajo doloèene posebnosti. Predvidevam, da samostojni podjetnik 
v zadevnem primeru ne nastopa kot upravnik po Stanovanjskem 
zakonu, ampak nastopa v svojem imenu. V kolikor je temu tako, so 
DDV implikacije odvisne od tega, ali so stroški vkljuèeni v najemnino 
ali pa so loèeno zaraèunani. 

V prvem primeru obratovalni stroški nosijo usodo najemnine (torej èe 
je najemnina oprošèena, so oprošèeni tudi stroški), v drugem primeru 
pa so obratovalni stroški obdavèeni (seveda ob predpostavki, da je 
najemodajalec identificiran za namene DDV). Torej, èe samostojni 
podjetnik zaraèunava obratovalne stroške loèeno od najemnine, potem 
mora na te obratovalne stroške obraèunati DDV po ustrezni stopnji 
(glede na naravo transakcije). 

Nadaljevanje na strani 8

Pogoji za odobritev ugodnejšega naèina odplaèevanja davka ali odpisa 
davka se razlikujejo glede na vrsto zgoraj navedene plaèilne ugodnosti. 
Na splošno velja, da je odobritev odvisna predvsem od statusa 
davènega zavezanca in vrste davka, za katerega uveljavlja odpis, 
odlog ali obroèno odplaèilo. Možnost odloga oziroma obroènega 
odplaèevanje davka imajo namreè vsi davèni zavezanci ne glede na 
status, možnost odpisa pa le fiziène osebe, vendar le za davek, ki ne 
izhaja iz naslova opravljanja dejavnosti. Poleg tega velja, da za 
doloèene vrste davkov ni možno odobriti odpisa, odloga ali obroènega 
odplaèevanja, èeprav davèni zavezanec izpolnjuje vse predpisane 
pogoje. 

Za odobritev odpisa, odloga oziroma obroènega odplaèevanja 
davka je treba vložiti vlogo. Vloga se vloži pri pristojnem finanènem 
uradu. Izjema velja  za vlogo za obroèno odplaèilo davka na 3 meseène 
obroke, ki se vloži pri Generalnem finanènem uradu, Upravi za 
raèunovodstvo in izvršbo (URI):

1. za zavezance iz pristojnosti finanènih uradov Celje, Koper, 
Maribor, Murska Sobota, Postojna, Ptuj, Velenje in 
Dravograd na URI, Referat za terjatve in obveznosti I, 
Aškerèeva ulica 12, Celje 3000 in

2. za zavezance iz pristojnosti finanènih uradov Brežice, 
Koèevje, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in 
Hrastnik na URI, Referat za terjatve in obveznosti II, 
Koroška cesta 21, Kranj 4000.

Vse vrste obrazcev vlog je mogoèe oddati tudi prek portala . 

Vir: 

 eDavki

www.fu.gov.si

Kako ta obveznost vpliva na podjetje, 
ki ni registrirano v sistemu DDV?
Podjetje mora za prodaje v EU, èetudi ni 
zavezanec za DDV, DDV vseeno plaèati 
Republiki Sloveniji. Temu reèemo 
strokovno 'samoobdavèitev'.

NOVA IZDAJA DOKUMENTA: ODLOG IN 
OBROÈNO ODPLAÈEVANJE DAVKA

Zakonito in pravoèasno izpolnjevanje in plaèevanje davènih 
obveznosti predstavlja osnovno obveznost in odgovornost strank v 
davènih postopkih. Kljub naèelni obveznosti plaèati le toliko davka ter 
na naèin in v rokih, doloèenih z zakonom ali akti na podlagi zakona, 
imajo davèni zavezanci, ki se nahajajo v finanèni stiski, pravico do 
obroènega odplaèevanja, odloga ali celo do odpisa davka. 

Odlog oziroma obroèno odplaèevanje davka predstavlja za 
davènega zavezanca ugodnejši naèin odplaèevanja davka, z 
odpisom pa njegova davèna obveznost v celoti ali delno preneha. V 
zvezi s tem imajo davèni zavezanci razliène možnosti:

1. Obroèno odplaèilo davka na najveè 3 meseène obroke (za 
fiziène osebe);

2. Odpis, delni odpis, odlog za obdobje najveè 24 mesecev 
oziroma obroèno odplaèilo davka na najveè 24 meseènih 
obrokov v primeru ogroženosti preživljanja (za fiziène 
osebe);

3. Odlog za obdobje najveè 24 mesecev oziroma obroèno 
odplaèilo davka na najveè 24 meseènih obrokov v primeru 
hujše gospodarske škode (za poslovne subjekte)

4. Obroèno odplaèilo davka v najveè 60 meseènih obrokih ob 
predložitvi pravnomoènega sklepa, s katerim je potrjen 
sporazum o finanènem prestrukturiranju (za poslovne 
subjekte)

5. Odlog za obdobje najveè 24 mesecev oziroma obroèno 
plaèilo davka na najveè 24 meseènih obrokov v primeru 
predložitve ustreznega instrumenta zavarovanja (za vse 
davène zavezance).
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ZAKONODAJA

ZDRAVLJENJE IN VARSTVO PRI DELU - 
PRAVILNIK

Vse zahteve glede zagotavljanja prve pomoèi na delovnem mestu 
doloèa Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoè 
na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/06).

V nadaljevanju navajamo bistvene povzetke pravilnika:

· Podjetje mora zagotoviti, da je na vsaki delovni izmeni 
usposobljena ena oseba za nudenje prve pomoèi.

· Na delovnih mestih, kjer obstaja veèje tveganje za nastanek 
poškodb mora biti na vsakih 20 delavcev usposobljena ena 
oseba za nudenje prve pomoèi. V tem primeru mora biti tudi 
v vsaki delovni enoti oziroma oddelku na razpolago ena 
omarica za prvo pomoè.

· V podjetju mora biti vsak delavec seznanjen s tem, kdo je 
usposobljen za nudenje prve pomoèi.

· Omarice za prvo pomoè morajo biti delavcem lahko 
dostopne.

· Vsebino v omaricah je treba sproti dopolnjevati. Vsako 
porabo je treba dopisati (namen uporabe, kolièina, datum, 
uporabnik).

Na vsaki omarici za prvo pomoè naj bo pritrjena naslednja 
nalepka (vzorec):

______________________________________________________

Osebe, ki so usposobljene za nudenje prve pomoèi:
_____________________________________________________

Telefonska številka centra za obvešèanje: 112
Naslov in telefonska številka Izvajalca medicine dela:
_____________________________________________________

Tel.:
Št. ambulante za nujno pomoè: 
______________________________________________________

OPOMBA: VELIKOST NALEPKE NAJ BO DO NAJVEÈ 10 cm

Usposabljanje delavcev za prvo pomoè izvaja Rdeèi križ RS ali 
izvajalec medicine dela s katerim ima podjetje sklenjeno pogodbo o 
izvajanju storitev zdravstvenega varstva na podlagi 33. èlena Zakona 
o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011). 

Vir: Varnost in zdravje na delovnem mestu

I Z P L A È A N E  P L A È E  P R AV N I H  O S E B  
ZASEBNEGA SEKTORJA

V Uradnem listu RS, št. 90/2015 je bilo preklicano Navodilo o vsebini 
in naèinu sporoèanja podatkov o izplaèanih plaèah zaposlenih pri 
pravnih osebah za potrebe statistiènega raziskovanja. Novo 

 je objavljeno na spletni strani SURS.

Navodilo doloèa obveznost poroèanja podatkov za pravne osebe 
zasebnega sektorja, ki imajo vsaj eno zaposleno osebo in ki so po 
veljavnem zakonu, ki ureja Poslovni register Slovenije, registrirane pri 
registrskem organu ter opravljajo registrirane dejavnosti, doloèene s 
predpisom al i  z  aktom o ustanovi tvi  pravne osebe.
Z novim navodilom je od 1. 12. 2015 ukinjena predložitev podatkov 
v papirni obliki, poroèevalske enote tako sporoèajo podatke 
AJPES zgolj v elektronski obliki, in sicer z neposrednim vnosom 
podatkov prek spletne aplikacije PLAÈE. Dostop do spletne aplikacije 
je opisan na portalu AJPES v poglavju .

Vir: 

Navodilo o 
vsebini in naèinu sporoèanja podatkov za potrebe statistiènega 
raziskovanja Meseèno poroèilo o izplaèanih plaèah pri pravnih osebah 
(Obrazec 1-ZAP/M)

Priprava za delo

www.ajpes.si

NOVE OMEJITVE ZA PRIDOBITEV STATUSA 
S.P.

Od 1.1.2016 zaènejo veljati nove dodatne omejitve zaradi katerih 
oseba ne bo mogla pridobiti statusa s.p., in sicer obstaja omejitev, èe:
 

·je oseba objavljena na seznamu davènih neplaènikov ali 
nepredlagateljev davènih obraèunov za zadnjih 12 mesecev 
(do 1.1.2016 se preverja samo zadnji objavljeni seznam),

·so na seznamu davènih neplaènikov ali nepredlagateljev 
davènih obraèunov za zadnjih 12 mesecev (do 1.1.2016 se 
preverja samo zadnji objavljeni seznam) objavljene družbe, 
v katerih ima oseba delež višji od 25%,

·je bila oseba udeležena z veè kot 50 % neposrednim deležem 
v kapitalu d.o.o., ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz 
sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o 
finanènem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju,

·je bila osebi v zadnjih treh letih s pravnomoèno odloèbo 
Inšpektorata RS za delo ali FURS dvakrat izreèena globa v 
zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na èrno.

Omejitev zaradi pravnomoène obsodbe na kazen zapora zaradi 
kaznivih dejanj, ki so naštete v 1. toèki prvega odstavka 10. a èlena 
ZGD-1, ki že velja, ostane enaka tudi po 1.1.2016. Omejitve iz prvih 
treh alinej se preverjajo v informacijskem sistemu eVEM, omejitev iz 
zadnje alineje in omejitev zaradi pravnomoène obsodbe na kazen 
zapora, pa preverja AJPES pred vpisom s.p. v Poslovni register 
Slovenije.

Objava prenehanja opravljanja dejavnosti

Hkrati ponovno obvešèamo s.p., ki nameravajo prenehati opravljati 
dejavnosti, da morajo najmanj 15 dni pred prenehanjem opravljanja 
dejavnosti na spletni strani AJPES objaviti namero o prenehanju. 
Obvestilo za objavo lahko podjetnik pošlje AJPES prek aplikacije 

, po e-pošti na , odda na toèki VEM 
ali prinese osebno ali pošlje po pošti na katerokoli izpostavo AJPES. 
Obvestilo ne sme vsebovati osebnih podatkov podjetnika (davèna 
številka, prebivališèe…), mora pa vsebovati podatek o datumu 
prenehanja opravljanja dejavnosti.

Vir: 

OOPS objava.prenehanja@ajpes.si

WWW.AJPES.SI

Nadaljevanje s strani 7.

Od prejetih raèunov za obratovalne stroške si DDV lahko odbije, 
èe na izdanih raèunih za te obratovalne stroške obraèuna DDV (torej so 
zaraèunani loèeno od najemnine). Seveda je tudi v tem primeru vse 
odvisno od naèina odbijanja DDV (ali samostojni podjetnik uporablja 
sistem loèenega knjigovodstva ali enega oziroma veè odbitnih 
deležev).

Vir: www.dashofer.si

Delavci morajo izpit iz prve pomoèi 
opraviti vsakih 5 let. Šteje se da so za prvo 
pomoè na delovnem mestu že usposobljeni 
zdravstveni delavci, pripadniki enot za 
prvo pomoè Civilne zašèite ter delavci, ki 
so v zadnjih 5 letih opravili izpit iz prve 
pomoèi za voznike motornih vozil.



MINI BLAGAJNA

Mini blagajna je namenjena zavezancem, ki izdajo malo raèunov.
Za izdajanje raèunov z uporabo  bodo morali zavezanci 
zagotoviti le internetno povezavo s FURS in elektronsko napravo 
(raèunalnik ali tablica ter tiskalnik), ki bo to omogoèala. Ker tudi v tem 
primeru veljajo vsa pravila in obveznosti glede uporabe elektronske 
naprave za izdajo raèunov, bodo zavezanci morali pridobiti 

 (ki je brezplaèno), sporoèiti FURS 
podatke o poslovnih prostorih in izpolnjevati vse druge obveznosti, ki 
izhajajo iz doloèb zakona. Bo pa moral zavezanec naèin izvajanja 
potrjevanja raèunov vnaprej doloèiti z internim aktom in ne bo mogel v 
istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo 
raèunov in vezane knjige raèunov. 

Izdajanje raèunov preko  ne bo avtomatizirano v takšni 
meri, kot je avtomatizirano izdajanje raèunov preko klasiènih 
programov za blagajniško poslovanje. Ni npr. predvideno, da bi ta 
aplikacija omogoèala izdelavo šifranta artiklov, zato bo potrebno 
posamezne postavke raèuna vnašati roèno. Aplikacija bo omogoèala le 
izdelavo osnovnih poroèil o izdanih raèunih. Z uporabo  
ne boste imeli stroškov. Pred prvo uporabo  natanèno 
preberite .

Vir: www.fu.gov.si

 Mini blagajne

 
namensko digitalno potrdilo

 Mini blagajne

 Mini blagajne
 Mini blagajne

 navodila, ki so v aplikaciji

ZAKONODAJA
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ZAMENJAVA IZDELKA

Vam darilo, ki ste ga kupili ali prejeli, ni všeè? Èe je brezhiben, ni 
nujno, da ga lahko v osmih dneh vrnete oziroma zamenjate. 
Zmotno je preprièanje, da mora prodajalec, èe þelite vrniti brezhiben 
izdelek, vrniti denar ali pa zamenjati kupljeni izdelek, èe ga vrnete v 
osmih dneh. Prodajalec ni dolþan zamenjati brezhibnega izdelka, 
izstaviti dobropisa ali vrniti kupnine, razen èe je to izrecno obljubljal, 
opozarjajo na Zvezi potroðnikov Slovenije (ZPS).

Brezhiben izdelek lahko potroðniki zamenjajo ali vrnejo le ob soglasju 
prodajalca. Le od prodajalèeve poslovne prakse je odvisno, ali bo 
dovolil zamenjavo izdelka z drugim, izstavil dobropis ali pa celo vrnil 
kupnino v roku, ki je obièajno naveden þe na raèunu. Zato potroðnikom 
na ZPS svetujejo, da pred nakupom preverijo, kakðne moþnosti trgovec 
ponuja, èe jim kupljeni izdelki ne ustrezajo, sicer pa ni z njimi niè 
narobe. Èe trgovec omogoèa vraèilo, je pomembno, da ob nakupu 
potroðniki shranijo raèun, saj ga bo pri vraèilu oz. zamenjavi 
izdelka zahtevala veèina prodajalcev. Z raèunom bodo dokazovali, 
da so izdelek kupili v doloèeni poslovalnici, iz njega pa je razviden tudi 
datum nakupa. 

Nakup prek spleta - zamenjava brezhibnih izdelkov mogoèa
Zakon o varstvu potroðnikov doloèa pravice potroðnika samo, èe ima 
kupljeni izdelek napako. V tem primeru lahko potroðnik izbira, ali bo 
od prodajalca zahteval popravilo izdelka, zniþanje kupnine, zamenjavo 
izdelka ali pa vraèilo kupnine. 

NEPREVZEM NAROÈENEGA BLAGA

Kakšne so pravice in obveznosti prodajalca v primeru, ko kupec ne 
prevzame naroèila naroèenega preko spletne trgovine?

Vsako neprevzeto naroèilo spletnemu trgovcu povzroèi tako 
stroške s samim embaliranjem in pošiljanjem naroèenega, kot tudi 
izgubo dragocenega èasa za opravo tako rekoè neproduktivnega 
dela. Postopanje trgovca v primeru prevzema paketa in kasnejšem 
odstopu potrošnika od pogodbe, sklenjene na daljavo, je dokaj celovito 
zakonsko urejeno. Po drugi strani pa situacija v zvezi z neprevzemom 
naroèila povzroèa razliène interpretacije pripadajoèih pravic in 
obveznosti.

V primeru neprevzetega naroèila ali odstopa od pogodbe, sklenjene na 
daljavo, se uporabljajo doloèila Zakona o varstvu potrošnikov (v 
nadaljevanju ZVPot). Kadar ZVPot normativno ne ureja doloèene 
situacije v odnosu med podjetjem in potrošnikom, se lahko uporabijo 
doloèbe Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ), vendar pa v 
razmerju med OZ in ZVPot velja naèelo lex specialis, kar pomeni, da 
ima uporaba specialnejšega zakona prednost pred uporabo 
splošnejšega zakona, pri èemer se šteje, da je ZVPot specialnejši zakon 
od OZ. 

Najprej o pravici do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo 
Prva obveznost spletnega trgovca je, da mora še pred sklenitvijo same 
pogodbe potrošnika opozoriti na posledice, ki sledijo morebitnemu 
odstopu od pogodbe, sklenjene na daljavo, predvsem na (navajamo 
samo za ta prispevek relevantne doloèbe).

· to, da potrošnik krije stroške vraèila blaga, v primeru odstopa 
od pogodbe, èe je potrebno,

· možnost obstoja in obveznost kritja stroškov v zvezi z 
vraèilom blaga, èe ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, 
zaradi njegove narave ni mogoèe vrniti po pošti; 

Vraèilo izdelkov, ki so kupljeni na daljavo, na primer prek spleta, pa je 
zakonsko urejeno drugaèe, saj potroðniki izdelka pred nakupom ne 
morejo pregledati, na razpolago imajo le slike in podatke, ki jih 
zagotovi trgovec. Ko potroðniki kupujejo prek spleta, lahko 
kupljeni izdelek vrnejo v zakonsko doloèenem roku - v Sloveniji je 
to 14 dni od prejema izdelka -, ne da bi jim bilo treba navesti razlog 
vraèila. Trgovec mora v 14 dneh od obvestila o odstopu od pogodbe 
vrniti celoten plaèan znesek. 

Preverite, ali je izdelek brezhiben
Kako pa lahko kupec dokaþe prodajalcu, da je ob nakupu prek 
spleta prejel poðkodovan izdelek? Ko potroðnik prevzame izdelek in 
ðele naknadno ugotovi, da je ta poðkodovan, bo teþko dokazoval, da je 
ðkoda nastala v postopku dostave. Na ZPS zato svetujejo, da potroðniki 
pred prevzemom izdelka natanèno preverijo, ali je prejeti izdelek 
brezhiben, tudi èe je sam paket nepoðkodovan. Poðkodovanih poðiljk 
naj ne sprejemajo, ampak jih nemudoma zavrnejo. Prej naj poðkodbe 
tudi fotografirajo in o razlogih zavrnitve poðiljke skupaj s slikovnim 
gradivom pisno obvestijo prodajalca, ðe svetujejo na ZPS.

Vir: planet.siol.net

Torej, pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 
14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba 
navesti razlog za svojo odloèitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le 
stroški, ki so navedeni zgoraj (stroški, ki jih ima potrošnik s 
pošiljanjem blaga nazaj). Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži 
podjetju na 

 ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od 
pogodbe. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa nosi 
potrošnik.

Obveznosti spletnega trgovca po potrošnikovem odstopu od 
pogodbe, sklenjene na daljavo

Spletni trgovec mora po prejemu potrošnikovega obvestila o odstopu 
in po prejemu vrnjenega blaga potrošniku vrniti vsa prejeta plaèila z 
enakim plaèilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen èe je 
potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plaèilnega sredstva in èe 
potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. 

Nadaljevanje na strani 10.

obrazcu za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od 
pogodbe

Urejanje odnosov med spletnim trgovcem 
in potrošnikom pa je, ob upoštevanju 
zakonskih doloèil, lahko modificirano tudi 
preko pogodbenega razmerja, kamor 
spadajo tudi pogodbeni pogoji (tj. splošni 
pogoji poslovanja, pogoji uporabe itd).
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ZDRAVILNI NAPITEK

Zagovorniki alternativne medicine trdijo, da se zdravila za vse 
bolezni skrivajo v naravi. Ta recept, ki je sestavljen iz naravnih 
živil pa naj bi bil tako moèan, da bi v treh mesecih ozdravil celo 
raka. Z njim pa lahko lajšate številne druge težave. Napitek je tako 
moèan, da lahko moèno okrepi imunsko odpornost, prepreèi 
bolezni jeter in jih krepi, krepi tudi pljuèa, šèiti pred srèno kapjo, 
zmanjšuje stres, zdravi vnetja, lepša kožo in krepi vid.

Priprava je zares enostavna. Potrebujete le eno jabolko, korenje in 
repo. Vse tri sestavine naj bodo kvalitetne, èe je mogoèe- domaèe. 
Operite jih, nato pa dajte v sokovnik in iz njih izcedite sok. 
Tega takoj popijete. Napitek si pripravljajte vsak dan, kadar koli 
tekom dneva. Najbolje pa je, da napitek popijete pol ure pred 
obrokom. Kura traja tri mesece, pijte ga redno vsak dan, nato pa 
ponovite spet èez šest mesecev.

Vir: www.mojaleta.si

OBISK INŠPEKTORJA V PODJETJU

V primeru, da vas v podjetju obišèe inšpekcijska služba in pri pregledu 
ugotovi doloèene pomanjkljivosti, je te treba v doloèenem roku tudi 
odpraviti. 

V kolikor smo imeli npr. rok za odpravo pomanjkljivosti 1. 11. 2015, 
potem moramo pristojni inšpektorat obvestiti najkasneje do 9. 11. 
2015. Pristojnemu inšpektoratu dokumentov, ki smo jih bili dolžni 
pripraviti, ni treba posredovati, ampak je dovolj, da ga obvestimo z 
ustrezno pripravljenim dopisom.

Obièajno dobro pripravljen dopis zadostuje, da nas inšpektor ne bo 
ponovno obiskal in se preprièal o odpravi posameznih pomanjkljivosti, 
èeprav je seveda pomembno, da posamezno pomanjkljivosti tudi na 
ustrezen naèin odpravimo.

Vir: Varnost in zdravje na delovnem mestu

Inšpekcijska služba po zakljuèenem pregledu o 
tem napiše tudi Zapisnik, na podlagi katerega 
potem izda ureditveno odloèbo. Dolžnost 
podjetja je do doloèenega roka odpraviti vse 
ugotovljene pomanjkljivosti, ki so zapisane v 
ureditveni odloèbi, potem pa najkasneje v 
roku 8 dni po preteku roka za posamezno 
pomanjkljivost o tem obvestiti pristojni 
inšpektorat. 

POSKUSNO DELO

Pri poskusnem delu delodajalec oceni delavèeve zmožnosti 
opravljanja dela, preden z njim vzpostavi trajno delovno razmerje. 
Poskusno delo se sme uvesti s samo vnaprej doloèenim aktom. 
Poskusnega dela ni mogoèe doloèiti za pripravnike in ne sme biti 
daljše od šestih mesecev. Trajanje se doloèi s kolektivno pogodbo oz. s 
splošnim aktom ali pogodbo o zaposlitvi. 

Dolžina poskusnega dela je razlièna.

125. èlen ZDR-1 pravi:
(3) V èasu trajanja poskusnega dela lahko delavec redno odpove 
pogodbo o zaposlitvi.
(4) Èe delodajalec v èasu trajanja ali ob poteku poskusnega dela 
ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, lahko delavcu 
redno odpove pogodbo o zaposlitvi.
(5) Delavec in delodajalec se lahko dogovorita o ustreznem denarnem 
povraèilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka v skladu s 96. 
èlenom tega zakona.
(6) V èasu trajanja poskusnega dela lahko delodajalec delavcu odpove 
pogodbo o zaposlitvi tudi, èe so podani razlogi za izredno odpoved ali 
zaradi postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.
(7) Delavec je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi 
neuspešno opravljenega poskusnega dela upravièen do odpravnine, 
doloèene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih 
razlogov.

Prednosti poskusnega dela so:
·delodajalec lahko preveri, èe je delavec sposoben opravljati 

delo,
·delavec lahko preveri, èe mu delo ustreza.

Vir: www.kado.si

NOVA INFO TOÈKA

Podjetja, ki želijo izvedeti veè o možnostih èrpanja evropskih sredstev 
za programsko obdobje 2014–2020, lahko na e-naslov 
eusredstva.mgrt(at)gov.si pošljejo poizvedbo in ji priložijo osnovne 
podatke o svojem poslovanju (velikost podjetja, podroèje delovanja, 
svoje kontaktne podatke ter idejo projekta, za katerega bi želeli 
pridobiti sofinanciranje iz evropskih sredstev). 

Strokovne službe na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
bodo predstavitev pregledale in posredovale odgovor z informacijo, do 
katerih sredstev so upravièeni, ter predviden termin ustreznega javnega 
razpisa/poziva. Podjetja se prek navedenega e-naslova lahko 
dogovorijo tudi za sestanek na MGRT.

MGRT bo v obdobju 2014–2020 izvajal strateški projekt vlade RS za 
vzpostavitev "mreže VEM". Namen mreže "VEM" toèk bo izvajanje 
sodobnih oblik podpornih storitev na nacionalni oziroma regionalni 
ravni, ki bodo nudile podporo podjetjem tudi na podroèju èrpanja 
evropskih sredstev. Do polnega delovanja "mreže VEM" pa bomo na 
MGT s pomoèjo Info toèke »kako do sredstev« podjetjem posredovali 
informacije o èrpanju evropskih sredstev v novi finanèni perspektivi 
2014–2020. 

Vir: MGRT 

Nadaljevanje s strani 9.

Spletni trgovec mora tudi vedeti, da potrošnik ne more zahtevati 
povraèila dodatnih stroškov, ki so nastali, èe se je izrecno odloèil za 
drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna 
pošiljka, ki jo ponuja spletni trgovec. Pri prodajnih pogodbah lahko 
spletni trgovec zadrži vraèilo prejetih plaèil do prevzema vrnjenega 
blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, 
razen èe podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago. 
Kot je že omenjeno zgoraj, potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe 
krije samo stroške vraèila blaga, razen èe te stroške krije spletni trgovec 
ali èe spletni trgovec predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni 
ta strošek.

Kaj pa v primeru neprevzema naroèene pošiljke?
Spletnemu trgovcu v primeru neprevzetega naroèila nastanejo stroški, 
tako s samim pakiranjem, pošiljanjem, administracijo (izdaja raèuna in 
morebitnih drugih dokumentov). Te stroške bi si lahko povrnil po sodni 
poti, vendar pa to v veèini primerov ni smiselno, tako s finanène kot 
èasovne plati. Lahko pa spletni trgovec takšne "kupce" uvrsti na 
interno "èrno listo" in jim pri naslednjem naroèilu zavrne prodajo, na 
podlagi pravice do svobodne odloèitve pri sklepanju pogodbenih 
razmerij.

Urejanje pogodbenih razmerij preko pogodbenih pogojev
Kar se pa tièe navedb v splošnih pogoji poslovanja, pogojih uporabe, 
pogodbenih pogojih ipd. pa ZVPot v 23. èlenu doloèa: "Podjetje ne sme 
postavljati pogodbenih pogojev, ki so nepošteni do potrošnika. 
Pogodbeni pogoji iz prejšnjega odstavka so nièni." V naslednjem èlenu 
ZVPot opisuje, kateri so ti nepošteni pogodbeni pogoji, in sicer se 
slednji štejejo za nepoštene, èe:

· v škodo potrošnika povzroèijo znatno neravnotežje v 
pogodbenih pravicah in obveznostih strank ali

· povzroèijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno v škodo 
potrošnika ali

· povzroèijo, da je izpolnitev pogodbe znatno drugaèna od 
tistega, kar je potrošnik utemeljeno prièakoval ali

· nasprotujejo naèelu poštenja in vestnosti.
Nadalje velja, da èe so izpolnjeni zgoraj našteti pogoji, se šteje za 
nepošten pogodbeni pogoj (med drugim!) zlasti doloèba:

· s katero se doloèi pogodbena kazen v korist podjetja;
· ki od potrošnika zahteva plaèilo nesorazmerno visokega 

nadomestila v primeru, ko potrošnik ne izpolni svojih 
pogodbenih obveznosti;

· ki podjetju daje izkljuèno pravico razlage pogodbenih 
doloèil.

Vir: Zavod Mladi podjetnik
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DAVÈNA BLAGAJNA

Poleti smo že pisali o sprejemanju Zakona o davènem potrjevanju 
raèunov ter o aktivnostih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
(KGZS), da bi uveljavili nekatere ugodnosti in izjeme za 
kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter 
ostale dejavnosti, ki se opravljajo v manjšem obsegu. Zakon je bil 
julija sprejet brez predlaganih izjem in se je zaèel s 1. decembrom 
2015 izvajati, do konca leta 2017 pa še dopušèa prehodno obdobje.

KGZS je v obdobju sprejemanja zakona intenzivno sodelovala z 
ostalimi zbornicami in si prizadevala za ugodnejšo obravnavo 
dejavnosti, ki so zavezane k uporabi davènih blagajn in se izvajajo v 
manjšem obsegu. Na Ministrstvo za finance so bili podani predlogi za 
spremembo zakona, pripravljen pa je bil tudi amandma. Na KGZS 
Izrazili smo preprièanje, da bi uvedba davènih blagajn brez 
upoštevanja specifike opravljanja teh dejavnosti na kmetijah vodila k 
opušèanju kmetovanja in prenehanju opravljanja številnih dejavnosti, 
ki so sicer v strategijah razvoja obravnavane kot prednostne. 
Zakonodajalec je ostal neomajen. Zakon je bi sprejet takorekoè brez 
vsakršnih izjem in se je te dni že zaèel izvajati. Najprej pojasnimo, 
katere kmetije so zavezanci za izdajo raèunov z uporabo davènih 
blagajn. Poenostavljeno povedano so to kmetije, ki vodijo poslovne 
knjige in morajo za dobavo blaga in storitev izdajati raèune, vendar le v 
primeru plaèevanja z gotovino. Kot gotovina ne štejejo le bankovci in 
kovanci, paè pa tudi drugi naèini plaèila, ki niso neposredna nakazila na 
transakcijski raèun (torej tudi plaèila s plaèilno ali kreditno kartico, 
èekom in podobno). Poslovne knjige vodijo kmetije, ki so se za 
osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, ki je sicer lahko 
obdavèena na podlagi katastrskega dohodka, odloèile za ugotavljanje 
davène osnove na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov 
ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. V letu 
2015 je bilo kmetij, ki so na tak naèin ugotavljale davèno osnovo, nekaj 
veè kot 1.500. Veèina med njimi so bili obvezniki, ki so presegli prag 
7.500 evrov dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti. Ocenjujemo, da se je z ukinitvijo obveznega 
raèunovodstva na podlagi Zakona o dohodnini Zdoh-2P, ki je bi 
sprejet po predlogu KGZS s podpisi volivcev, za izstop iz 
raèunovodstva odloèilo dve tretjini kmetij. Naslednja skupina 
kmetij, ki vodi poslovne knjige, so tiste kmetije, ki opravljajo t. i. druge 
kmetijske dejavnosti (pridelavo sadik, okrasnih rastlin, intenzivno 
pridelavo vrtnin, jagodièja, veèletnih kultur na njivah, rejo živali s 
pretežno kupljeno krmo …). Za te dejavnosti kot tudi za vse dopolnile 
dejavnosti na kmetijah velja, da morajo voditi poslovne knjige in so 
zato zavezanci za uporabo davènih blagajn. Najveèja skupina 
zavezancev za uporabo davènih blagajn pa so DDV zavezanci (mnogi 
med njimi tudi zavezanci iz naslova enega od zgoraj naštetih 
primerov). Teh je po oceni okrog 3.700. Upravièenci do pavšalnega 
nadomestila DDV niso obvezni uporabljati davène blagajne, prav tako 
ne kmetje, ki izdajo raèun konènemu potrošniku, ker ga ta potrebuje, 
sami pa so obdavèeni na podlagi katastrskega dohodka in niso DDV 
zavezanci. V teh primerih je dopustna uporaba paragonskih blokov, 
predtiskanih obrazcev, raèunalniških izpisov …

Davèno potrjevanje raèunov omogoèa elektronska naprava za izdajo 
raèunov, ki podatke o raèunu že pred izdajo elektronsko pošlje na 
Finanèno upravo RS (FURS), kjer dobi t. i. EOR številko (enkratno 
identifikacijsko oznako raèuna), ki se izpiše na raèunu. Pogoj za 
uporabo davènih blagajn je torej povezava na centralni informacijski 
sistem FURS-a preko spleta ali GPRS povezave, ki v realnem èasu 
potrdi in shrani podatke o raèunu ter dodeli EOR. V ta namen mora 
zavezanec pridobiti namensko digitalno potrdilo. Elektronska naprava 
mora imeti namešèeno programsko opremo, ki ne omogoèa brisanja ali 
popravljanja prvotnega zapisa.

Zavezanec je dolžan v vsakem poslovnem prostoru na vsaki 
elektronski napravi ali na drugem vidnem mestu objaviti obvestilo o 
obveznosti izdaje raèuna in izroèitve tega kupcu ter o obveznosti 
kupca, da prevzame in obdrži izdan raèun. Kupec bo torej dolžan 
prevzeti raèun, ga zadržati neposredno ob odhodu iz poslovnega 
prostora in ga na zahtevo pooblašèene osebe davènega ali tržnega 
organa predložiti. Kupec bo na spletni strani FURS-a lahko takoj 
preveril, ali je raèun, ki ga je prejel, davèno potrjen.

Od 1. decembra 2015 je že mogoèe raèune pošiljati v davèno 
potrjevanje, a to še ni obvezno. Od 2. januarja 2016 do 31. decembra 
2017 je predvideno prehodno obdobje, v katerem bo mogoèe 
uporabljati elektronsko napravo, ki dodeli EOR, ali pa uporabljati 
vezano knjigo raèunov. Katerega od naèinov bo zavezanec 
uporabljal, mora doloèiti z internim aktom. V istem poslovnem 
prostoru uporaba obeh možnih naèinov hkrati ni dovoljena. Tudi v 
primeru uporabe vezane knjige raèunov je zavezanec dolžan prek 
elektronske povezave na FURS poslati podatke o raèunih, in sicer v 
desetih delovnih dneh od dneva izdaje raèuna. S 1. januarjem 2018 je 
predvidena izkljuèno uporaba elektronskih naprav. Vezana knjiga 
raèunov pa je obvezna v primerih, ko ni mogoèa povezava na 
informacijski sistem FURS-a ali v primeru okvare elektronske 
naprave. Podatke o izdanih raèunih zavezanec sporoèi naslednji dan po 
prenehanju vzrokov za neuporabo elektronske naprave. Pred prvo 
uporabo vezane knjige raèunov je potrebna potrditev na portalu 
eDavki.

Z dnem, ko se je zaèelo neobvezno potrjevanje raèunov, je FURS na 
svoji spletni strani že objavil aplikacijo Mini blagajna. To je brezplaèna 
aplikacija za izdajanje raèunov z EOR oznakami, za pošiljanje 
podatkov o izdanih raèunih iz vezane knjige raèunov ter pošiljanje 
podatkov o poslovnih prostorih, v katerih izdajajo raèune, èe zavezanci 
ne bodo imeli na razpolago druge programske opreme. Zavezancem 
torej ne bo potrebno nabavljati namenske programske opreme za 
izdajanje in potrjevanje raèunov, za uporabo Mini blagajne je potrebno 
le pridobiti namensko digitalno potrdilo. Za vsa vprašanja v zvezi z 
davènim potrjevanjem raèunov se lahko posvetujete s strokovnjaki na 
vaših kmetijsko-gozdarskih zavodih, kjer vam bodo ponudili tudi 
pomoè pri vzpostavitvi in izvajanju te nove zakonske obveze.

Vir: www.kgzs.si

ZELENA MEGLICA - naravno razpršilo iz zelišène 
osnove, za osvežitev prostora: dih narave brez alkohola!
Za informacije: 031 734 478;  www.zelenisplet.si




