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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

LAS ISTRE, JAVNI RAZPISI

Vse, ki jih zanima delovanje LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Koper, Izola in Piran) obveščamo, da 
je bila Strategija lokalnega razvoja LAS (skrajšano: SLR) januarja letos posredovana Koordinacijskemu odboru CLLD v dokončno 
potrditev.

LAS Istre bo lahko prve javne razpise za izbor operacij objavila takoj, ko bo Strategija lokalnega razvoja LAS Istre 
formalno potrjena s strani pristojnih organov oziroma, ko bodo LAS-u dodeljene finančne pravice do porabe sredstev za 
operacije, kar bo predvidoma v drugi polovici letošnjega leta. 

Preko LAS Istre se bodo v programskem obdobju 2014-2020 lahko izvajale operacije, delno sofinancirane iz treh evropskih skladov:

Sklad % sofinanciranja upravičenih stroškov 
operacije 

EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja do 85% 

ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj do 50% 

ESPR - Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo od 50%  do 100%  

 
Za vse informacije v zvezi z LAS Istre, javnimi razpisi LAS, možnostmi prijave operacij na javne razpise LAS in načinom izvajanja 
operacij  LAS, se lahko obrnete na vodilnega partnerja LAS Istre, to je Regionalni razvojni center Koper.

Kontakt: Dott. Mag. Heidi Olenik,  tel: 05 663 75 80, e-naslov:  heidi.olenik@rrc-kp.si

PESTRO DOGAJANJE NA PODROČJU PODJETNIŠTVA V MESECU MAJU

V maju je v okviru projekta SMART INNO potekalo več podjetniških dogodkov. Projekt SMART INNO se je predstavljal na 
tradicionalnem mednarodnem obrtno-podjetniškem sejem v Kopru, ki je potekal od 26. do 29. maja 2016. Organizatorji ocenjujejo, 
da je sejem obiskalo približno 15.000 obiskovalcev. Na sejemskem prizorišču je v petek, 27. 5., RRC Koper skupaj z območnimi 
obrtnimi zbornicami Obalno-kraške regije organiziral konferenco za mala in srednja podjetja (MSP), na kateri so v prvem delu 
obrtne zbornice predstavile možnosti za čezmejno poslovanje z Italijo in Hrvaško, v drugem delu pa so podjetniške podporne 
institucije iz regije predstavile storitve, ki jih nudijo MSP-jem. Dan prej je v okviru SMART INNO v Kopru potekala transnacionalna 
konferenca FestINNO, ki jo je RRC Koper organiziral skupaj z Univerzo na Primorskem – Fakulteto za management, 
Univerzitetnim inkubatorjem in drugimi izobraževalnimi in podjetniškimi institucijami iz regije. Kot uvod v okroglo mizo o 
množičnem financiranju je bila predstavljena tudi spletna platforma SMART INNO za povečanje dostopnosti do finančnih virov za 
inovativne MSP in start-upe, ki predstavlja inovacijski hub Jonsko-jadranske regije.

Projekt SMART INNO (Jadranski čezmejni program IPA 2007-2013) je usmerjen v krepitev konkurenčnosti gospodarstva v Jonsko-
jadranski regiji. 

Več informacij o projektu: mag. Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si, RRC Koper, www.rrc-kp.si. 

mailto:heidi.olenik@rrc-kp.si
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NABIRANJE PODJETNIŠKIH IZKUŠENJ V TUJINI - 
PODJETNIŠKE IZMENJAVE  ERASMUS 
 
Projekt COLUMBUS 6 (priložnost za izmenjavo podjetniških izkušenj mladih 
podjetnikov in že uveljavljenih podjetnikov v državah članicah EU)  
 
 

Podjetniške izmenjave v tujini se lahko udeležiš, če: 
 
ü imaš podjetje, ki je mlajše od 3 let ali če imaš namen odpreti svoje podjetje. 

Starostne omejitve ni! 

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

 
Kako poteka prijava?  
 
ü pripraviš življenjepis in poslovni načrt 

ü se prijaviš na www.erasmus-entrepreneurs.eu. 
ü izbereš kontaktno točko (Regionalni razvojni center Koper) 
ü Stopiš v stik s podjetnikom gostiteljem iz tujine in se dogovoriš za izmenjavo 

(termin, cilji in dejavnosti) 

ü po odobritvi sodelovanja podpišeš sporazum o financiranju, saj na izmenjavi 
prejmeš finančno podporo EU 

 
 

V programu lahko sodelujejo tudi lastniki slovenskih malih in srednje velikih podjetij 

ali pa osebe, in sicer kot podjetniki gostitelji! V tem primeru lahko gostite mladega 
podjetnika iz drugih držav EU in to brez dodatnih stroškov!  

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

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

Kolesarski turizem v vzponu

Avstrijska Koroška je primer kolesarjem prijazne 
turistične destinacije z urejenimi kolesarskimi povezavami 
in ponudbo na visoki ravni. Kolesarska pot ob reki Dravi, 
eden paradnih konjev Dežele, se od letošnjega marca uvršča 
med štiri najbolj kakovostne evropske kolesarske poti, ki 
jim je Nemški kolesarski klub ADFC podelil najvišji 
certifikat petih zvezdic. Primer dobre prakse, ki bi ga kazalo 
posnemati tudi v Sloveniji.  

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s Turistično agencijo 
GoodPlace konec junija organizirala strokovno ekskurzijo na 
avstrijsko Koroško, katere namen je bil ogled primerov dobre 
prakse pri razvoju kolesarskih produktov za različne ciljne 
skupine. Skoraj 50 udeležencev iz občin, regijskih razvojnih 
agencij in zaposlenih v turizmu iz vse Slovenije se je seznanilo s 
kolesarsko politiko Dežele Koroške, z razvojem kolesarskega 
turističnega produkta Dravska kolesarska pot, si na kolesih 
ogledalo del poti ter se povzpelo na Peco, kjer je urejen eden 
izmed boljših kolesarskih parkov v regiji Kolesarski park Peca. 

Naši severni sosedje so prepoznali kolesarski turizem kot 
pomembno turistično panogo. Kolesarji so že leta 2012 
predstavljali 41 % gostov na avstrijskem Koroškem, zato je 
Dežela Koroška pomen razvoja kolesarjenja zapisala tudi v 
svojo turistično strategijo. V občinah, ki so se usmerile v 
kolesarski turizem, so oblikovali mrežo produktnih vodij, ki jih 
koordinira produktni vodja za kolesarjenje na deželni turistični 
organizaciji Kärnten Werbung Peter Wrolich, nekdanji 
profesionalni kolesar, dvakratni udeleženec olimpijskih iger. 
Avstrijska Koroška je bila pred petimi leti na zadnjem mestu v 
državi glede razvitosti kolesarske infrastrukture, danes je na 
prvem. Dežela vlaga letno 1,5 milijona evrov v urejanje 
kolesarskih poti. Lani so za urejanje problematičnih odsekov 
kolesarskih poti porabili 350.000 evrov. Poti so razširili, jih 
očistili, uredili obvoze nevarnih odsekov, postavili table. 
Sredstva za vzdrževanje in čiščenje kolesarskih poti 
zagotavljajo Dežela in/ali občine. Vzdrževalna dela opravlja 70 
brezposelnih oseb, ki jih plačuje Dežela. Tako kot v Sloveniji, se 
tudi v Avstriji soočajo s problematiko legalizacije gorskih 
kolesarskih poti. V minulih letih jim je uspelo legalizirali 2.400 
km takšnih poti. 

Posebno pozornost namenjajo promociji svojih turističnih 
produktov. Deželna turistična organizacija Kärnten Werbung, ki 
skrbi za turistično promocijo Koroške, namenja promociji letno 
450.000 evrov. Čez njihovo območje poteka ena izmed desetih 
najbolj prepoznavnih pohodniških poti na svetu Alpe Adria 
Trail, ki poteka od vznožja najvišje avstrijske gore, Velikega 
Kleka, prek Posočja do Jadranske obale in se zaključi v Miljah. 
Na kolesarskem področju pa so prepoznavni po 380  km dolgi 
Dravski kolesarski poti speljani od italijanskega Dobbiaca do 
Maribora. Letno jo obišče prek 180.000 kolesarjev, ki na njej 
porabijo nekaj milijonov evrov. 

Turistična ponudba ob Dravski kolesarski poti je na visoki ravni. 
Turistični ponudniki so od leta 2007 povezani v mrežo, ki danes 
šteje 50 partnerjev. Med njimi je od letošnjega leta tudi Slovenec 
iz Radelj ob Dravi. Prednost povezovanja je v skupnem trženju, 
izmenjavi izkušenj in zagotavljanju ustrezne kakovostne ravni 
ponudbe. Slednjo namreč redno preverjajo. Ponudnike, ki 
standardov ne izpolnjujejo, izključijo iz mreže. Člani plačujejo 
v povprečju 400 evrov letne članarine. Eden izmed članov 
mreže je tudi kolesarjem prijazen družinski hotel Rosentaler 
Hof v kraju St. Jakob im Rosental (Šentjakob v Rožu), dobrih 30 
km oddaljenem od Celovca. Kolesarjem nudi pranje in shrambo 
koles, na razpolago imajo orodje za popravila, polnilnico za 
električna kolesa, kolesa si lahko v hotelu tudi izposodijo, za 
morebiten prevoz koles iz hotela do mesta kolesarjenja ali 
obratno poskrbi hotelsko osebje. 

Dravska kolesarska pot poteka čez tri države, ki bi morale 
obiskovalcem zagotavljati enako kakovost infrastrukture in 
ponudbe. Zato je meddržavno sodelovanje pomembno. 
Predstavniki Dežele Koroške pripravljajo čezmejne projekte s 
Slovenijo in Italijo, s katerimi si želijo nadgraditi obstoječe 
turistične produkte in razvijati nove ter iskati skupne rešitve za 
premagovanje težav. Dravska kolesarska pot je urejena na 
italijanski in avstrijski strani, na slovenski strani se šele 
vzpostavlja. Koordinatorka slovenskega projekta ureditve 
Dravske kolesarske poti je Regionalna razvojna agencija 
Koroška. V partnerstvu z ostalimi razvojnimi agencijami v 
regiji in 18 občinami namerava v naslednjih letih vzpostaviti 
novo traso kolesarske poti ob Dravi. Projekt želijo nadgraditi 
prek čezmejnih projektov z avstrijskimi in hrvaškimi partnerji. 
O pomenu, ki ga v Deželi Koroški pripisujejo čezmejnemu 
sodelovanju, nenazadnje priča dejstvo, da so udeležence 
ekskurzije sprejeli na sedežu Koroške deželne vlade, pozdravil 
pa jih je tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser. 

Larisa Kunst 

Foto: www.drauradweg.com

Foto: Peter Wrolich, www.drauradweg.com

Foto: www.drauradweg.com
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI ZA MESEC 
JULIJ

8.7.2016 ob 18.00 Delavnica: SPOZNAJMO POLETNA 
ZELIŠČA: ŠENTJANŽEVKA, GLOG IN KOPRIVA, vodi 
Lidija Zadel.

9.7.2016 ob 18h Delavnica: MEDENA USTVARJALNICA, 
vodi Marija Vulič, čebelarka in zeliščarka.
 
Vabljeni pred poletnim dopustom. :)

Info: 031 734 478, Heidi Bartolič

3. DAN DELODAJALCEV 

Datum: 30.08.2016 09:00 - 30.08.2016 13:00 
Kraj: GZS, dvorana A
Organizator: Poslovna akademija GZS
Kontakt: Urška Bukovec, 01/5898-184, poslovna-akademija@gzs.si

Vsebina konference
Letošnja konferenca bo namenjena osvetlitvi ZDR-1 dve leti po 
njegovi uveljavitvi s stališča prakse, iskanju njegovih izboljšav s 
stališča delodajalcev ter pogled in predlogi morebitnih sprememb 
ZDR-1 ter spremljajoče zakonodaje 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti je v 
prvem četrtletju letošnjega leta objavilo dokument, v katerem je 
predlagalo več ukrepov s področja trga dela. Med drugim predlaga kot 
ukrep predlaga tudi razmislek o noveliranju ZDR-1 in še nekaterih 
drugih z njim povezanih zakonov, med katerimi sta najpomembnejša 
Zakon o inšpekciji dela ter Zakon o evidencah na področju dela in 
socialne varnosti. Se nam obeta novela ZDR-1?

Kotizacija 
Cena seminarja je 50,00 EUR + DDV za člane GZS in 100,00 EUR + 
DDV za ostale. Ob prijavi dveh (2) ali več udeležencev iz istega 
podjetja, je drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja 
upravičen do 50 % popusta na kotizacijo. Kotizacijo poravnajte pred 
pričetkom seminarja na poslovni račun GZS št. SI56 0292 4001 7841 
495, sklic: 00 1100-5251-0016

Vir: www.gzs.si

Koper, junij 2016

Ljubitelji zeliščarstva smo se vključili v ZOK februarja 2015 in ob 
ustanovitvi  sprejeli obvezo, da bomo v obdobju 2-3 let  naše interese 
združili v pravni subjekt, ki bo sposoben opravljati svojo funkcijo  
(trženje  zeliščnih proizvodov svojih članov) kot pridobitno in tržno 
zanimivo dejavnost.  Ob tem  ostaja še veliko odprtih vprašanj, na 
katere postopoma  pripravljamo odgovore.

Društvo Zdrav podjetnik in Središče Rotunda bosta v letu 2016 
pripravila naslednje  programske usmeritve:

- Strategija razvoja regijskega zeliščarstva
- Predlog poslovnega načrta za delovanje zadruge oziroma 

socialnega podjetja
- Celovito informiranje  članov, program  promocije  projekta
- Idejna zasnova skupne blagovne znamke

Delo pri pripravi projekta zadruge je v prvi fazi volontersko, ob 
ustanovitvi pravnega subjekta pa načrtujemo delno zaposlitev  
skrbnika  projekta. Vabimo, torej, zainteresirane za sodelovanje pri 
pripravi projekta, da se nam priključijo. 

Pričakujemo:
- Posameznike z željo po sodelovanju, povezovanju in novem 

znanju, ki bodo
- Sposobni koordinirati vse osebe vključene v projekt,
- Sodelovali na sestankih projektne ekipe
- Izvajali posebne  razgovore   s potencialnimi kupci
- Oblikovali  inovativne predloge ….

Zainteresirane  vabimo, da nas pokličejo oziroma se zglasijo za  
razgovor. Kontakt:  041 836 011, Irena Bartolič ali  051 458 410 Bojan 
Mevlja,  e-pošta:  

Pričakujemo  vas.

Projekt podpirata Središče Rotunda in Slovenski regionalni ratvojni 
sklad.

PRIČELI SMO S PRIPRAVAMI NA 
USTANOVITEV  ZADRUGE

info@zdrav-podjetnik.si

EKO SKLAD

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad) je bil ustanovljen 
leta 1993 kot oseba javnega prava po Zakonu o varstvu okolja. Prvotno 
se je imenoval Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije in je 
deloval kot neprofitna delniška družba z začetnim kapitalom 10 
miljonov tolarjev (65.000 EUR), pridobljenim s strani državnega 
proračuna v letu 1994.

Namen in cilji
Glavni namen Eko sklada je spodbujati razvoj na področju varstva 
okolja. Je edina specializirana ustanova v Sloveniji, ki zagotavlja 
finančne podpore za okoljske projekte. Finančno pomoč Eko sklad 
nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in od leta 
2008 preko nepovratnih finančnih spodbud. Bistveni prednosti 
kreditiranja v primerjavi s komercialnimi bankami sta v nižji obrestni 
meri in daljši dobi odplačila. 

Nekatere ocene efektivnih obrestnih mer kreditov Eko sklada so 
pokazale, da je strošek naložb za 15 % nižji od stroškov naložb, 
i z v e d e n i h  p r e k o  k o m e r c i a l n i h  b a n k .
Spodbude Eko sklada pozitivno vplivajo na davčne prihodke, 
zmanjšujejo obseg sive ekonomije, odpirajo zelena delovna mesta, 
prispevajo k trajnostnem razvoju gradbeništva in tudi razvoju uporabe 
strateških virov, kot je npr. les. Ti učinki so pomemben prispevek v boju 
proti okoljski krizi na eni strani in proti ekonomski krizi na drugi strani. 
Z rastjo in raznolikostjo sredstev, ki naj bi bila v prihodnosti 
zagotovljena Eko skladu, lahko Eko sklad igra pozitivno vlogo na poti 
v zeleno družbo.

Pri opravljanju svojega poslanstva Eko sklad izvaja finančne
programe, in sicer:krediti za pravne osebe, krediti za občane
nepovratne finančne spodbude,nepovratne finančne spodbude,
nepovratne finančne spodbude občinam.

Spletna stran: www.ekosklad.si

http://www.gzs.si
mailto:info@zdrav-podjetnik.si
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JAVNE OBJAVE LOKALNIH SKUPNOSTI

OBČINA AJDOVŠČINA
 
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2016
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina na podlagi 
pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina (Uradni list 
RS, št. 93/2015) ter Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 
2016 (Uradni list RS št. 92/15) objavlja Javni razpis za sofinanciranje 
prireditev v letu 2016. 
 I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA JE SOFINANCIRANJE 
PRIREDITEV:
a)   Mozartov rekviem,
b)   Drsanje s spremljevalnim programom,
c)   Silvestrovanje.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala prijavljene prireditve, ki bodo 
realizirane v času od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016 na območju občine 
Ajdovščina.

Rok za oddajo vloge: različni termini

Več informacij: www.ajdovscina.si

MESTNA OBČINA KOPER

Javni, projektni, omejeni, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro 
strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izvajalca za izdelavo 
projektne dokumentacije za ureditev trga Brolo v Kopru 

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE ZA PREDHODNO 
U G O T A V L J A N J E  S P O S O B N O S T I

Naročnik, Mestna občina Koper v skladu z določili Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3), vabi vse 
zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo 
prijavo za predhodno ugotavljanje sposobnosti za Javni, projektni, 
omejeni, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno 
najprimernejše rešitve in izbiro izvajalca za izdelavo projektne 
dokumentacije za ureditev trga Brolo v Kopru. Obseg navedenih 
del je razviden iz razpisne dokumentacije. Postopek se izvaja v skladu z 
veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega 
naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na 
predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili 
tega povabila in navodil. Vse ponudnike vabimo, da oddajo prijavo do 
11. 7. 2016 do vključno 12.00 ure.

Več: www.koper.si

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Naročnik je dne 22.6.2016 poslal v objavo v Uradni list EU in na portal 
Javnih naročil Javno naročilo za Dobavo in montažo opreme za 
telovadnico osnovne šole Dornberk in ureditev dela zunanjega 
igrišča 
Rok za oddajo ponudb je 12.8.2016 do 10.00 ure. 

Več: www.nova-gorica.si

OBČINA PIRAN

Občina Piran je v sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana, 
Podružnico Izola, Cankarjev drevored 2a, 6310 Izola, dne 20.6.2016 na 
svoji spletni strani www.piran.si objavila javni razpis za dodelitev 
dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Piran, 
namenjen majhnim podjetjem in samostojnim podjetnikom s sedežem 
dejavnosti na območju občine Piran.
 
Nameni dodeljevanja posojil s subvencionirano obrestno mero (nakup 
opreme; nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov; nakup, 
ureditev in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov; 
nematerialne investicije) kot tudi pogoji za njihovo pridobitev so 
podrobneje opredeljeni v javnem razpisu.
 
Javni razpis je odprt do 28.10.2016 oziroma do porabe sredstev.
 
Obrazec vloge za dodelitev dolgoročnega posojila s subvencionirano 
obrestno mero za projekte malega gospodarstva v letu 2016 je 
prosilcem od dneva objave javnega razpisa na voljo na omenjeni 
občinski spletni strani http://www.piran.si kot tudi v glavni pisarni 
Občine Piran oziroma v času uradnih ur tudi na Uradu za gospodarstvo 
in turizem, kjer lahko interesenti prejmejo dodatne informacije v zvezi 
z razpisom. 
 
Prosilci lahko predložijo vlogo za dodelitev posojila od dneva objave 
javnega razpisa do dneva porabe sredstev oziroma najkasneje do 
28.10.2016. V primeru porabe sredstev pred iztekom razpisnega roka 
bo Občina Piran  javno objavila datum porabe sredstev.

Vir: www.piran.si

Zbiranje ponudb za strokovno vzdrževanje in nego dreves v mestu 
Nova Gorica 

Predmet zbiranja ponudb: Namen zbiranja ponudb je obrezovanje 
dreves, ki ga mora izvajati za to usposobljena in opremljena oseba, ki 
bo v skladu s pravili arboristične stroke izvedla strokovno oblikovanje 
krošenj nekaterih dreves na zelenicah v mestu Nova Gorica. Mestna 
občina Nova Gorica je na podlagi opozoril javnosti in upravljavca 
zelenih površin naročila oceno stanja nekaterih odraslih dreves na 
urbanih zelenih površinah v Novi Gorici. Strokovna ocena stanja 
posameznih dreves je bila podana s strani arborista z licenco, ki je na 
podlagi vizualnega pregleda in meritev z rezistografom podal mnenje 
ter predlog ukrepov za vsako drevo. O postopku oddaje tega javnega 
naročila se glede na njegovo vrednost vodi le evidenca in se zanj 
določbe Zakona o javnem naročanju ne uporabljajo. (peti odstavek 24. 
člena ZJN-2E). 

Pogoji za izbor ponudnika so: 
- Dosedanje reference 
- Usposobljenost in opremljenost oseb za izvajanje del - negovalec 
dreves, dela morajo biti izvedena v skladu s smernicami arboristične 
stroke in z Evropskimi navodili za obžagovanje dreves." 
- Zagotovljeno možnost za opravljanje tovrstnih del na višini z 
ustreznimi stroji in orodji (znanje in izkušnje pri delu s stroji in orodji 
ipd.) 
- Cena 

OBČINA IZOLA

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo 
zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na podlagi 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 –ZDU-1G, 50/14, 
90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Pravilnika o oddajanju 
nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 
4/12), razpisuje javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v 
lasti Občine Izola. 

Predmet ponudbe: poslovni prostor , Trg E. Kristana 1  (130,7 m2) z 
namembnostjo prehrambenega gostinskega obrata (izklica cena 
mesečne najemnine 1.325,00 Ä)
Rok: do 25.7.2016

Več: www.izola.si

http://www.piran.si
http://www.izola.si
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DAVČNI VIDIK ODHODKOV

Davčno priznani odhodki

Splošno pravilo je, da so priznani tisti odhodki, ki so potrebni za 
pridobitev prihodkov. To pomeni, da je treba presoditi, ali je 
posamezen odhodek potreben za pridobitev prihodkov podjetja in je 
nastal kot pogoj oziroma posledica poslovanja podjetja v okviru 
registriranih dejavnosti. Poleg zgornjih kriterijev je potrebna tudi 
davčna presoja, ali ima odhodek značaj privatnosti in ali je v skladu z 
običajno prakso, torej je običajen pri poslovanju v posamezni 
dejavnosti glede na pretekle in druge izkušnje.

Davčno nepriznani odhodki

Odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, so odhodki, za 
katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, da niso neposreden pogoj 
za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti. Ti 
odhodki imajo značaj privatnosti in niso v skladu z običajno poslovno 
prakso.
1. Dohodki, ki so podobni dividendam, vključno s prikritim izplačilom 
dobička
2. Odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let
3. Davčno nepriznani stroški, ki se nanašajo na zasebno življenje
To so stroški, ki se nanašajo na zasebno življenje lastnikov ali 
povezanih oseb, ki niso delavci, kot so stroški za oddih, šport, zabavo in 
rekreacijo, če gre za brezplačno uporabo. Pravilnik o davčno 
nepriznanih stroških še določa, da se kot davčno nepriznani odhodki 
štejejo tisti stroški sredstev v lasti ali v finančnem najemu davčnega 
zavezanca, ki so nastali, ko so se ta uporabljala za zasebne namene. 
Davčno nepriznani so tudi odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih 
izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če niso obdavčeni po Zakonu o 
dohodnini, če mesečni znesek bonitete preseže 13 EUR.
4. Stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev
5. Kazni, ki jih izreče pristojni organ
6. Davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba
7. Davek na dodano vrednost, ki ga zavezanec v skladu z zakonom, ki 
ureja davek na dodano vrednost, ni uveljavil kot odbitek vstopnega 
davka, čeprav je imel to pravico po zakonu, ki ureja davek na dodano 
vrednost.

8. Obresti
9. Donacije
Stroški donacij so v celoti davčno nepriznan odhodek, vendar pa lahko 
zavezanec uveljavlja olajšavo za donacije v primeru, da izpolnjuje 
pogoje. Gre za določene vrste donacij, katerih namen mora biti 
humanitaren, socialnovarstven, dobrodelen … Seznam prejemnikov 
donacij vsako leto objavi Finančni urad na svoji spletni strani.

Delno priznani odhodki
Odhodki, ki so priznani v višini 50 %, so:

1. Stroški reprezentance
Med stroške reprezentance se štejejo stroški pogostitev, zabav in daril 
poslovnim partnerjem. Pri izbiri daril je treba upoštevati Zakon o 
dohodnini, po katerem je prejemnik darila obdavčen z dohodnino, če 
vrednost presega 42 Ä oziroma skupna vrednost daril zavezanca v 
davčnem letu presega 84 Ä. 

DDV PRI UVOZU BLAGA

Davek na dodano vrednosti – DDV pri uvozu blaga, katerega 
obveznost obračuna DDV bo nastala po 30. juniju, bo čez slab mesec 
možno plačati le preko DDV obračuna. DDV pri uvozu blaga se ne bo 
več plačeval kot uvozna dajatev, kar za davčne zavezance oziroma 
uvoznike pomeni razbremenitev tako v administrativnem kot tudi 
finančnem pogledu. Ničesar ne prepuščajte naključju, niti potnih 
nalogov. Nepravilno izpolnjenega inšpektor zavoha že na daleč.

DDV pri uvozu blaga po 30. 6. 2016
 je začel veljati z 

januarjem letošnjega leta, velja pa za uvoženo blago, za katero bo 
obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016. DDV pri 
uvozu blaga s poenostavitvijo plačevanja preko DDV obračuna ne bo 
prinesla le administrativne, temveč tudi finančne razbremenitve za 
uvoznike, saj jim ne bo več potrebno plačevati uvoznega DDV. 
Obračun morajo predložiti za predpisano davčno obdobje, zagotovitev 
sredstev za plačila dejanskega uvoznega DDV pa tako pa kmalu ne bo 
več potrebna.

Kdo bo imel korist?
Koristi od novosti za uvoženo blago, za katero bo obveznost obračuna 
DDV nastala z mesecem julijem letos, bodo imeli predvsem veliki 
uvozniki in neto izvozniki, saj bodo razbremenjeni finančnega 
bremena uvoza. Za uvoženo blago, ki imajo obveznost obračuna do 30. 
junija 2016, še vedno velja, da carinski organ DDV ob uvozu blaga 
pobira in obračuna kot uvozno dajatev, ki mora biti plačana v skladu s 
carinskimi predpisi, odbitek DDV pa davčni zavezanec nato uveljavlja 
preko obračuna DDV. Po spremembi bodo zavezanci lahko v istem 
obračunu prikazali obračunani DDV in hkrati uveljavljali odbitek 
DDV.

Vir: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah (ZDDV-1)

www.data.si

OBVEZNOSTI IZDAJANJA RAČUNOV ZA NVO

Obveznosti izdajanja računov so oproščene nepridobitne organizacije, 
ki ustvarjajo prihodke priložnostno in izključno v svojo korist ter 
izpolnjujejo še nekatere pogoje.

Nova sprememba PZDDV določa, da računov ne bo treba več 
izdajati nepridobitnim organizacijam z manj kot 5.000 evrov 
letnih obdavčljivih prihodkov, katerih cilj ni doseganje dobička oz. 
morebitnega dobička ne delijo, ki jih vodijo večinoma prostovoljci, 
njihove cene pa niso višje od odobrenih oz. nižje od cen konkurenčnih 
zavezancev.

Vir: Podjetniški portal

2. Stroški nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj 
funkcijo nadzora
Pri stroških nadzornega sveta gre za izplačila članom nadzornega sveta 
in njegovih komisij: sejnine, povračila stroškov, nagrade in druge 
dohodke; delno priznane so tudi bonitete članov, kot so izobraževanja 
in zavarovanja, vključno z dajatvami izplačevalca. Davčno nepriznani 
in delno priznani stroški zvišujejo davčno osnovo zavezanca pri 
obračunu davka od dohodka pravnih oseb oziroma obračunu 
dohodnine iz dejavnosti. Osnova za izračun davka – dobiček 
zavezanca, ki se ugotavlja kot razlika med prihodki in odhodki v 
davčnem obračunu – ni vedno enak dobičku, ki je v poslovnih izkazih. 
V primeru, da ima zavezanec davčno delno in v celoti nepriznane 
stroške, se osnova za davek za to vrednost poveča.

Vir: www.kleos.si

10. Podkupnine in druge oblike 
premoženjskih koristi, dane fizičnim ali 
pravnim osebam, da nastane oziroma 
ne nastane določen dogodek, ki 
drugače ne bi, primeroma, da se hitreje 
ali ugodneje opravi ali se opusti 
določeno dejanje.

http://www.kleos.si
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ODPRAVNINA

Ali ima delavec pravico do odpravnine tudi ob prenehanju pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas?

Pravica do odpravnine ob izteku prenehanja pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas je novost, ki jo je uvedel ZDR-1 z namenom zmanjševanja 
segmentacije na trgu dela. Velja za pogodbe o zaposlitvi za določen čas, 
ki so bile sklenjene po uveljavitvi zakona. Po novem ima delavec, ki 
mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas z iztekom časa, za 
katerega je bila sklenjena oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno 
ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena, pravico do 
odpravnine v višini in pod pogoji iz 79. člena ZDR-1.

Ta pravica po zakonu ne gre v primerih, če je bila pogodba za 
določen čas sklenjena:

· zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca,
· zaradi sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece,
· zaradi opravljanja javnih del ali vključitve v ukrepe aktivne 

politike zaposlovanja,
· kot tudi če v času trajanja ali po poteku pogodbe za določen 

čas delavec in delodajalec skleneta pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas oziroma če delavec nadaljuje z delom na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas (prenehanje 
mirovanja) ali če delavec odkloni sklenitev pogodbe za 
nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu ga je ponudil 
delodajalec po poteku pogodbe za določen čas.

Razen v primerih t. i. rednega izteka pogodbe za določen čas, ima 
delavec, tako kot je to veljalo že doslej, pravico do odpravnine tudi v 
primeru, če mu je pogodba predčasno prenehala zaradi poslovnega 
razloga ali razloga nesposobnosti ter v primeru izredne odpovedi iz 
razlogov na strani delodajalca; v teh primerih mu gre odpravnina, 
določena za primer odpovedi iz poslovnega razloga po 108. členu 
ZDR-1 tako kot zaposlenim za nedoločen čas.

Vir: www.kdo.si

PLAČILO RAČUNA ZA GOTOVINO

Delavec javnega zavoda je založil lastna sredstva in z gotovino kupil 
material. Račun, ki ga je prejel, je davčno potrjen in naslovljen na 
zavod. Zavod ne izdaja gotovinskih računov in nima davčne blagajne. 
Kako delavcu povrniti sredstva?

Zavezanec mora za obvezno uporabo ZDavPR izpolnjevati tri 
pogoje (kumulativno), in sicer:

1. pogoj: mora voditi poslovne knjige in evidence,
2. pogoj: mora izdati račun za dobavo blaga ali storitev (račun 

za dobavo, ki je predmet obdavčitve po ZDDV-1) in mora 
biti izdan skladno z ZDDV-1, torej račun, ki ga mora davčni 
zavezanec izstaviti v skladu s slovenskimi davčnimi predpisi 
in

3. pogoj: dobavljeno blago ali storitev sta plačana z gotovino 
(gotovina po 4. točki 2. člena ZDavPR).

Tako so iz obveznosti postopka davčnega potrjevanja računov po 
ZDavPR samodejno izvzeti vsi davčni zavezanci, ki v skladu z 
opredelitvijo zavezanca po ZDavPR ne izpolnjujejo vseh zgoraj 
navedenih pogojev za zavezanost k davčnemu potrjevanju računov. To 
pomeni, da so iz postopka davčnega potrjevanja računov 
samodejno izvzeti davčni zavezanci, katerim:

·ni treba voditi poslovnih knjig in evidenc ali
·ni treba izdati računa po ZDDV-1 (ni določena obveznost 

izdaje računa po ZDDV-1) ali
·račun za dobavo blaga ali storitev ni plačan z gotovino 

(plačilo z gotovino po 4. točki 2. člena ZDavPR).

Če davčni zavezanec za račun oziroma dobavo ne izpolnjuje vseh treh 
pogojev kumulativno, je za tak račun oziroma dobavo samodejno 
izvzet iz davčnega potrjevanja računov. Samodejno izvzet pomeni, da 
se davčni zavezanec, ki za posamezen račun oziroma dobavo ne 
izpolnjuje vseh treh pogojev kumulativno, za tak račun oziroma 
dobavo ne šteje za zavezanca za davčno potrjevanje računov.

Vir: /dashofer.siJavni sektor

 Zavezanec mora izpolnjevanje pogojev za 
davčno potrjevanje računov ugotavljati za 
posamezen račun oziroma posamezno 
dobavo, na katero se račun nanaša. Na 
podlagi navedenega menimo, da v 
obravnavanem primeru vračilo založenih 
sredstev zaposlenemu direktno na njegov 
osebni račun, ni predmet ZDavPR.

REGRES ZA LETNI DOPUST

Delodajalec je dolžan delavcem izplačati regres za letni dopust do 1. 
julija v tekočem letu. 

Minimalna višina regresa, ki ga določa ZDR-1 je enaka minimalni 
plači, ki za leto 2016 znaša 790,73 EUR bruto. Delodajalec je dolžan 
pri izplačilu regresa upoštevati tudi kolektivno pogodbo dejavnosti, ki 
ga zavezuje. Ta lahko določa višji regres, kot je določen z zakonom. 
Nekatere kolektivne pogodbe omogočajo delodajalcem, da regres 
izplačajo tudi v nedenarni obliki.

Naziv kolektivne pogodbe Znesek regresa za leto 2016 

KP dejavnosti trgovine Slovenije 790,73 EUR oz. 910,00 EUR – če je del regresa 
izplačan v nedenarni obliki 

KP za kmetijsko in živilsko dejavnost 790,73 EUR 

KP gradbenih dejavnosti 850,00 EUR 

KP komunalnih dejavnosti 950,00 EUR 

KP dejavnosti gostinstva in turizma 
Slovenije 

900,00 EUR 

KP za dejavnost kovinskih materialov in 
livarn Slovenije 

885,00 EUR 

KP za papirno in papirno-predelovalno 
dejavnost 

790,73 EUR 

KP za elektroindustrijo Slovenije 840,00 EUR 

KP za kovinsko industrijo 822,00 EUR 

KP za cestni potniški promet 790,73 EUR 

KP za obrt in podjetništvo 798,64 EUR 

 

*V tabeli je prikazana primerjava višine regresa po najpogosteje 
uporabljanih kolektivnih pogodbah. Dejansko višino in način izplačila 
regresa delodajalec preveri v kolektivni pogodbi dejavnosti, ki ga 
zavezuje.

 Vir: www.dashofer.si

IZPLAČILA DOBITKOV PRI IGRAH NA SREČO

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona 
o davčnem postopku.

V Uradnem listu RS št. 40/16 z dne 6. 6. 2016 je bil objavljen Pravilnik 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o 
davčnem postopku (v nadaljevanju: PZDavP-2), ki je začel veljati 7. 6. 
2016. Na podlagi dopolnitve prvega odstavka 23.a člena (nova 11. 
točka) se iz obveznega nakazovanja na transakcijski račun izvzemajo 
tudi izplačila dobitkov od iger na srečo, ki se v skladu z 19. členom 
ZDoh-2 ne štejejo za dohodke po ZDoh-2. To pomeni, da lahko 
izplačevalec dobitek pri klasičnih in posebnih igrah na srečo, ki jih 
prireja v skladu z Zakonom o igrah na srečo, fizični osebi – igralcu v 
celoti izplača v gotovini. 

Z dopolnitvijo navedene določbe se odpravlja neskladje med davčno 
zakonodajo in zakonodajo, ki ureja prirejanje iger na srečo.

Vir: www.fu.gov.si

http://www.dashofer.si
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Spremembe PZDDV

Po objavljenem predlogu spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o 
davku na dodano vrednost, ki predvideva nove izjeme od obveznega 
izdajanja računov, je Ministrstvo za finance maja objavilo še en 
predlog spremembe PZDDV. 

Slednji se nanaša zlasti na nov način plačevanja DDV ob uvozu, 
predvideva pa še nekatere druge spremembe, ki se nanašajo na tuje 
davčne zavezance, ki opravljajo obdavčljive transakcije na ozemlju 
Slovenije, spreminjajo oziroma uvajajo pa se tudi nekateri obrazci:
S predlagano spremembo se nekateri obrazci spreminjajo, 
dodajata pa se dve novi prilogi, in sicer Priloga XVI in Priloga 
XVII (obrazec DDV-Iz).

Spremembe obstoječih obrazcev so vidne v spodnji tabeli:
Obrazec Opis spremembe 

Priloga VIII (obrazec DDV-O) 
navodilo za vpis v polje 26 (obračunani DDV na 
podlagi samoobdavčitve od uvoza) 

Priloga X (obrazec RP-O) 
navodilo glede preverjanja poslovnih partnerjev 
iz Španije in Nemčije 

Priloga XI (obrazec PD-O) 
navodilo za primere, ko je prejemnikova 
identifikacijska številka za namene DDV 
označena z oznako O 

Priloga XII (seznam pridelkov in storitev, 
za katere je mogoče uveljaviti pavšalno 
nadomestilo) 

spremenjene so nekatere tarifne oznake 

Priloga XIII (obrazec DDV-PN) 
dodajata se polji za vpis ime in priimek 
kontaktne osebe in njene telefonske številke 

Priloga XIV (obrazec DDV-OPN) 
dodajata se polji za vpis ime in priimek 
kontaktne osebe in njene telefonske številke 

 Vir: www.dashofer.si

RAZLIKE MED DRUŠTVOM IN ZAVODOM

Društvo in zavod sta organizacijski obliki, ki primarno služita 
opravljanju nepridobitne dejavnosti. Organizacijska oblika društva je 
urejena v Zakonu o društvih, Zakon o zavodih pa ureja področje 
zavodov in jih deli na javne in zasebne.

Društvo je vrsta organizacijske oblike, ki se ustanovi z namenom 
druženja ljudi s skupnimi interesi. Primarno opravljajo nepridobitno 
dejavnost, pod zakonsko določenimi pogoji pa lahko opravljajo tudi 
pridobitno dejavnost. Bistveno je, da lahko pridobitna dejavnost služi 
le kot dopolnilna nepridobitni dejavnosti. Npr. kulturno društvo 
organizira lutkovno predstavo za otroke, za katero prodaja karte in nudi 
prigrizke ter pijačo na predstavi. To predstavlja pridobitno dejavnost, 
ki društvu omogoča nakup lutk in najem prostora, ni pa namenjena 
pridobivanju in deljenju dobička.

Pridobitna dejavnost torej ne sme biti primarna ali izključna dejavnost 
društva, saj namen društva ni pridobivanje dobička. Morebiten dobiček 
se zato ne deli med člane društva, ampak se porabi za opravljanje 
nepridobitne dejavnosti, zaradi katere je društvo ustanovljeno.

Zasebni zavodi so družbe, ki opravljajo dejavnosti s področja kulture, 
športa, zdravstva, socialne in druge dejavnosti. Kot društva, tudi 
zavodi načeloma opravljajo nepridobitno dejavnost, vendar je ureditev 
drugačna kot pri društvih. Zakon o zavodih določa, da lahko zavod 
opravlja tudi gospodarsko oziroma pridobitno dejavnost, dokler je ta v 
sklopu dejavnosti, za opravljanje katere je bil zavod ustanovljen. 

Pri odločanju med eno in drugo obliko, je bistveno upoštevati namen 
ustanovitve, ki je pri društvih predvsem druženje, pri zavodih pa 
opravljanje dejavnosti s posebnega področja. Poleg tega je vredno 
premisliti o naravi dejavnosti, saj oblika zasebnega zavoda dopušča 
širše možnosti za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

Ustanovitev
Društvo lahko ustanovijo najmanj tri fizične ali pravne osebe. V 
postopku ustanavljanja se skliče ustanovni zbor, na katerem se sprejme 
temeljni akt društva, to je statut. Na ustanovnem zboru se lahko določi 
tudi zakonitega zastopnika društva oziroma predsednika, ter druge 
organe. Bistven korak pri ustanovitvi društva je vpis v register 
društev, ki se opravi na Upravni enoti, obravnava pa jo Ministrstvo za 
notranje zadeve. Društva delujejo na podlagi članstva, zato je ključno, 
da so pri ustanovitvi društva v statutu natačno določeni kriteriji za 
pridobitev članstva. Postopek pridobitve, predvsem pa zavrnitve 
članstva, mora biti namreč izpeljan po zakoniti, predvideni poti, sicer 
lahko predstavlja kršitev temeljne človekove pravice do združevanja, 
ki je zapisana tudi v 2. odstavku 42. člena Ustave RS. 

Zavod lahko ustanovi fizična ali pravna oseba, pri tem pa ni 
pomembno število ustanovnih strank. Ustanovitelji sprejmejo 
pogodbo o ustanovitvi in sklep o imenovanju direktorja, ki bo 
zakoniti zastopnik družbe. Bistveno pri ustanovitvi zavoda je to, da se 
lahko ustanovi le za kataloško določeno število dejavnosti. 
Ustanovitev zavoda se zaključi z vpisom v sodni register. Podpise na 
ustanovitvenih dokumentih je potrebno overiti. Overitev podpisov je 
možna na upravni enoti (taksa za overitev posameznega podpisa znaša 
1,35 EUR) ali pri notarju, ki za ustanovitelje poleg overitve pripravi 
tudi celotno ustanovitveno dokumentacijo. Zavoda namreč ni mogoče 
ustanoviti v sklopu sistema eVem, ki omogoča ustanavljanje nekaterih 
drugih gospodarskih družb.  

4. Soglasje direktorja z imenovanjem (nujna overitev podpisa 
bodočega direktorja)
5. Izjava direktorja, da ne obstajajo okoliščine, ki bi nasprotovale 
njegovemu imenovanju (nujna overitev podpisa bodočega direktorja)
6. Izjava lastnika objekta o dovolitvi poslovanja oz. izjava 
poslovodstva o lastništvu objekta, kjer bo poslovni naslov (nujna 
overitev podpisa lastnika objekta)
7. Potrdilo banke o odprtju začasnega depozitnega računa in položitvi 
ustanovnega kapitala 

Obdavčitev
Društva, ki se ukvarjajo izključno z nepridobitno dejavnostjo, so 
oproščena plačila davka. Društva, ki poleg nepridobitne dejavnosti 
opravljajo še pridobitno dejavnost, pa so obdavčena kot druge 
gospodarske družbe. Podobno kot velja za društva, velja tudi za 
zavode. V kolikor je bil dobiček ustvarjen z opravljanjem nepridobitne 
dejavnosti, ni obdavčen, sicer pa je obdavčen kot druge pravne osebe, 
ki opravljajo gospodarsko dejavnost. Dobiček se torej razdeli glede na 
naravo dejavnosti, t.j pridobitne in nepridobitne, obdavči pa se zgolj 
dobiček, ki je bil pridobljen z opravljanjem pridobitne dejavnosti, po 
17-odstotni davčni stopnji. 

Prenehanje
Društvo preneha po volji članov, ki sprejmejo sklep o prenehanju 
društva, ki ga najkasneje v 30 dneh predložijo na UE skupaj z zahtevo 
za izbris iz registra društev. Lahko se pripoji ali spoji z drugim 
društvom, preneha pa tudi v primeru sodne odločbe o prepovedi 
delovanja, stečaja ali kadar tako narekuje zakon.  Zakon o zavodih 
našteva različne načine prenehanja zavoda. V primeru prostovoljnega 
prenehanja ustanovitelji zavoda sprejmejo akt o prenehanju zavoda, 
če prenehajo potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za 
katere je bil zavod ustanovljen. V tem primeru je potrebno določiti 
likvidacijskega upravitelja in določiti minimalni rok za prijavo terjatev 
(minimalni zakonski rok je 30 dni). Zavod preneha tudi v primeru 
pravnomočne sodne odločbe o ničnosti vpisa v register, če mu je 
izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, če se organizira kot 
podjetje, če se pripoji ali spoji z drugim zavodom ali v primeru 
postopka likvidacije. Zavod preneha na podlagi stečaja, če ustanovitelj 
ni odgovoren za obveznosti zavoda.

Vir: Zavod Mladi podjetnik

Dokumenti, potrebni za ustanovitev zavoda:
1. Predlog za vpis subjekta v sodni register (predpisani obrazci UST 
0,1,2,3); v sklopu slednjega nujno:
- predlog o določitvi poslovnega naslova,
- predlog za določitev glavne dejavnosti
2. Akt o ustanovitvi zavoda (nujna overitev podpisov ustanoviteljev)
3. Sklep o imenovovanju direktorja (nujna overitev podpisov 
ustanoviteljev)



ZELENI ZGLEDI

Trajnostni razvoj turizma v Sloveniji ni le način razmišljanja – 
ampak se udejanja tudi v praksi. Pridružite se dobrim praksam 

zelenega turizma.

 je vključena v verigo Die Bio Hotels.

 - destinacije, ki so 
dokazale, da sledijo načelom družbene, ekonomske in okoljske 
trajnosti. To so zmagovalne destinacije: destinacija EDEN 2008 - 

, destinacija EDEN 2009 - , destinacija EDEN 
2010 - , destinacija EDEN 2011 - , destinacija EDEN 
2013 -  in destinacija EDEN 2015 -  ter finalistke izborov 
EDEN 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 in 2015: destinacije 

 - izbrani na podlagi natečaja STO 
( ;  in 

 /navedeno po abecednem vrstnem 
redu/). Natečaj je bil izveden z namenom dobiti vpogled in izpostaviti 
dobre prakse tako ponudnikov turističnih storitev kot tudi 
destinacijskih organizacij na področju zelenega ravnanja, zelenega
varčevanja, zelene promocije ipd.

Vir: www.slovenia.info.si

Posestvo Trnulja

Zmagovalke in finalistke izborov EDEN v Sloveniji

Dolina Soče Solčavsko
Reka Kolpa Idrija
Laško Brda

Podzemlje

Zeleni zgledi slovenskega turizma
Adrenalinček – EKO kamp Korita Bohinj Park EKO hotel Terme 

Snovik - prijazne okolju in ljudem

Program Modra zastava 

 

10 PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE

KORISTNE INFORMACIJE

PRED ODHODOM V TUJINO

Pred poletno turistično sezono Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) zavarovanim osebam svetuje, da za 
čas začasnega bivanja v tujini pravočasno uredijo tudi svoje 
zdravstveno zavarovanje, pridobijo evropsko kartico zdravstvenega 
zavarovanja. S tem se lahko izognejo neposrednemu plačilu 
praviloma visokih stroškov za opravljen nujne oz. potrebne 
zdravstvene storitve v tujini. 

Zavarovane osebe, ki kartico že imajo, naj preverijo rok njene 
veljavnosti.

Več informacij: www.zzzs.si

 Evropska kartica je brezplačna in jo je 
mogoče enostavno naročiti na spletni strani 
ZZZS ali z mobilnim telefonom. 
Upoštevati je treba tudi čas od naročila do 
prejema kartice, ki znaša najmanj 4 
delovne dni.

ZELENI TURIZEM 

Podnebne spremembe so nov izziv, ki prinaša globalnemu turizmu 
več tveganja kot priložnosti ter napoveduje regijsko, sezonsko in 
produktno prerazporeditev turističnih tokov. Vedenje 
potrošnikov se hitro spreminja, turisti vedno pogosteje iščejo zelene, 
odgovorne destinacije. V času podnebne in gospodarske krize je treba 
preučiti nove razvojne priložnosti turizma in možnosti, da postane 
turizem del zelenega gospodarstva. Trajnostne oblike turizma 
postajajo v razviti turistični ponudbi nujna smer nadaljnjega razvoja, 
saj bo le takšen turizem, ki temelji na ekonomski uspešnosti 
turističnega poslovanja ter je hkrati prizanesljiv in konstruktiven do 
naravnega, kulturnega in socialnega okolja,  konkurenčen tudi v
prihodnosti. 

Zeleni turizem zaobjema vse poglede trajnostnega turizma, ki 
temelji na štirih osnovnih principih (UNWTO): okoljski, družbeni, 
gospodarski in podnebni (t.i. »quadraple bottom line« of sustainable 
tourism). Zeleni turizem minimizira vplive turizma na okolje in 
maksimizira njegovo prilagoditev podnebnim spremembam.

Z namenom pospeševanja implementacije zelenega turizma razvijamo 
ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA TURIZMA SLOVENIA 
GREEN.

   

Znak EU Marjetica imajo naslednji ponudniki v 
Sloveniji: ,  in 

, , . 
Terme Snovik Hotel Wellness Park Laško

Turistična kmetija Urška Kamp Koren Hotel Savica

  je prvi hotel v Sloveniji, ki 
je pridobil certifikat Green Globe.
Bohinj Park EKO hotel

Ekološke turistične kmetije v Sloveniji - Ekološka turistična kmetija 
gostom ponuja zdravo bivalno okolje in ekološko hrano, za katero ima  
certifikat pooblaščene kontrolne organizacije.

Pece Slovenske Konjice Kranj Idrija Tolmin-
Kobarid Kozjanski park Bohinj Velenje

Med POH ORJEM in BOH ORJEM2 2

Radovljica Zeleni Kras Dobrote Dolenjske

, , , , 
, , ,  in 

destinacija , 
, , .

POTREBUJETE DOPUST?

Oddih je nujen tudi za podjetnike. Po raziskavi Sage Reinvention of 
Small Business iz leta 2013, si 43 odstotkov lastnikov malih podjetij 
vzame manj časa za oddih kot pred petimi leti. Oddih se še vedno 
smatra kot nekaj neprimernega za podjetnika. Dopust ima veliko 
prednosti. Ne le za vas kot osebo, ampak tudi za vaše podjetje. Na 
oddihu prevetrimo misli, najdemo inspiracijo in pustimo svojemu 
poslu da zadiha. Da, tudi brez vas lahko podjetje in zaposleni zdržijo 
teden ali dva. Kateri znaki pa kažejo, da je čas, da pripravimo kovček in 
se odpravimo na dopust?

Družino in prijatelje postavljate na stran.
Se počutite, kot da ste izgubili stik s svojo družino in prijatelji? Čas je 
za oddih. Posel gre in odide, družina in osebni odnosi pa ostanejo za 
vedno, je lani za Forbes dejal Ryan Frankel.
Kreativnost je vzela pot pod noge.
Pri svojem delu niste več kreativni. Delo vam je postala muka. 
Predstavljajte si, da ste ravno včeraj končali z maratonom, danes 
najverjetneje ne boste več sposobni teči v podobnem tempu. Tako kot 
boste svojemu telesu namenili potreben počitek po maratonu, mu 
privoščite počitek tudi po napornem delu.
Utrujeni ste.
Kaj je vaša prva misel zjutraj, ko se zbudite? Če vam na misel pride 
negodovanje, po telesu pa občutite utrujenost – pojdite na dopust.
Nič več se ne smejite.
Michael Kerr, avtor uspešnice The Humor Advantage, je za Business 
Insider razkril, da je odsotnost smeha še en kazalec. Ko se ujamete, da 
se ne smejite več tako zlahka ali pa težje prepoznate zabavno situacijo, 
so že nastopili tisti kritični trenutki, ki vam dajejo znak, da morate na 
dopust. Čim prej!
Uležete se in že spite.
Ko smo utrujeni, pomislimo, da nam bo najbolj pomagal dober spanec, 
a realnost je drugačna. Ko smo pod stresom in smo že povsem izčrpani, 
težje zaspimo. Večja je tudi verjetnost, da nas bo želja po spancu 
preganjala čez dan. Če imate torej težave s spancem, je to lahko 
posledica prevelikega stresa.
Ne počutite se dobro.
Vas bolečina po telesu spominja na občutke ob gripi? Imate glavobole, 
vaš obraz pa so prekrili podočnjaki? Vsi ti dejavniki vam govorijo zgolj 
eno: pojdite na oddih. Na oddih, kjer beseda služba ne obstaja.

Vir: Zavod Mladi podjetnik
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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

ALERGIJA NA HRANO

Alergije na hrano so prisotne že od nekdaj, vendar pa se zdi, da so 
zadnja leta v porastu. Večina živil poleg hranil vsebuje tudi toksine, na 
katere tisti, ki so bolj občutljivi, odreagirajo, nekateri drugi pa lahko 
isto živilo uživajo povsem brez posledic za svoje zdravje. Če sumite, da 
ste , to lahko preverite tudi sami. Potrebno 
bo le nekaj odrekanja, vendar pa bodo rezultati še najbolj zanesljivi. Če 
se po izločitvi neke hrane simptomi izboljšajo, po ponovni uvedbi pa 
poslabšajo, je stvar jasna.

Alergijski test izločanja poteka v štirih korakih:
1. Neko živilo izločite iz jedilnika za vsaj 14 dni, še bolje bi 

bilo, če se mu izogibate ves mesec. V tem času lahko jeste riž 
in kvinojo z zelenjavo, pa tudi vrsto drugih živil, ki jih 
priporočajo ljudem, pri katerih se pojavlja alergija na hrano.

2. Petnajsti dan si izmerite srčni utrip, to seveda storite med 
mirovanjem. Zapišite si, kolikokrat vaše srce “udari” v 
intervalu 60 sekund.

3. Pojejte živilo, za katerega sumite, da ste nanj alergični. Če 
denimo predvidevate, da ste alergični na gluten, pojejte 3 
rezine kruha. Če boste pojedli samo 1 rezino, to morda ne bo 
dovolj za sprožitev reakcije.

alergični na določeno živilo

KORISTNA PUBLIKACIJA

Trgovinska zbornica Slovenije je v novembru 2015 izdala novo 
publikacijo z naslovom 

, ki smo jih 
pripravili skupaj z Inštitutom za nutricionistiko, odobrila pa jih je 
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Več o tem in ostali strokovni literaturi TZS, ki je po mnenju članov TZS 
v mnogih primerih izjemno koristen delovni pripomoček, saj prinaša 
tudi konkretne rešitve glede izvajanja zakonodaje, si lahko ogledate na 

.

Vir: 

"Smernice za označevanje alergenov v 
nepredpakiranih živilih v trgovinski dejavnosti"

spletni strani TZS

www.tzslo.si

NAPOTKI ZA VROČE POLETNE DNI

Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, 
zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Z upoštevanjem 
napotkov za ravnanje v času visokih temperatur lahko škodljive vplive 
preprečimo.

Koga lahko vročina najbolj prizadene?
·starejše in otroke,  
·bolnike: bolj ogroženi so  bolniki z obolenji, ki vplivajo na 

uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost 
presojanja (npr. bolniki s  srčno žilnimi obolenji in obolenji 
dihal, diabetiki, bolniki z obolenji ledvic, bolniki z duševnimi  
motnjami, nepokretni; na uravnavanje toplote vpliva tudi 
uživanje nekaterih zdravil),

·osebe s socialno-ekonomskimi problemi  (ljudi z  nizkim  
socialno-ekonomskim statusom, brezdomce, socialno 
izolirane, prebivalce, ki imajo slabši dostop do zdravstvenih 
ustanov),

·osebe, ki so dodatno izpostavljene nekaterim dejavnikom 
iz okolja (onesnaženemu zraku; imajo slabše bivalne 
pogoje: bivajo v podstrešnih stanovanjih, v slabše 
prezračenih ali prenatrpanih prostorih, brez naprav za 
klimatizacijo; delavce, ki delajo  na prostem in prebivalce 
mest).

Kakšne težave povzroča vročina?
Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave  in pregretje 
telesa:

·kožne izpuščaje
·vročinske krče
·vročinsko izčrpanost
·omedlevico - kratkotrajno izgubo zavesti
·vročinsko kap.

Kako lahko preprečimo težave, ki lahko nastanejo zaradi vročine?
·zmanjšamo izpostavljenost vročini: se umaknemo v 

SENCO ali v HLADNEJŠE PROSTORE. 
·zmanjšamo nastajanje toplote: OMEJIMO FIZIČNO 

AKTIVNOST - fizično aktivnost na prostem omejimo na 
jutranje in večerne ure ter uživamo »lahko hrano«, v manjših 
obrokih.

·telesu omogočimo odvajanje toplote: s pravilno izbiro 
OBLAČIL in zadostnim uživanjem TEKOČIN. 

Pomagamo drugim: 
·Nekateri ljudje so bolj OGROŽENI. Bodimo posebej 

pozorni na znake prizadetosti pri njih.
·NIKOLI ne puščamo nikogar v zaprtem, parkiranem 

avtomobilu.
·V primeru pregretja bolnika umaknemo na hladno (v senco 

ali hladen prostor). V primeru vročinske kapi takoj 
pokličemo ZDRAVNIŠKO POMOČ, obolelega ves čas 
hladimo. Z zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo 
neobičajne težave, ki ne minejo ali se večajo.

Ne pozabimo: 
·Ne pozabimo na zaščito pred SONCEM. V času njegove 

največje moči (10 do 16) poiščimo senco. Zaščitimo se s 
sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili ter 
s širokospektralno zaščitno kremo s sončnim zaščitnim 
faktorjem t.j. SZF oz. SPF najmanj 30 in zaščito pred UVA 
žarki.

·V vročini se HRANA hitreje pokvari. Bodimo pozorni na 
kakovost hrane, ki jo uživamo in pravilno ravnanje s hrano.

·ZDRAVILA shranjujemo na primerni temperaturi v skladu 
z navodili proizvajalca.

·Upoštevamo nasvete zdravnika.
·Spremljamo NAPOVEDI IN OPOZORILA preko 

sredstev javnega obveščanja.

Vir: www.nijz.si

4. Ponovno si izmerite srčni utrip, in sicer po 15, 30 in 60 
minutah od zaužitja morebitnega alergena. Če bo vaš pulz 
povišan, je to znak, da ste na osumljeno živilo zares 
alergični. Na enak način preverite tudi z ostalimi živili. 
Vzemite si dan, dva premora, nato zaužijte drugo živilo in 
ponovite postopek. Tovrsten test je sicer dolgotrajen, vendar 
je od vseh še najbolj zanesljiv.

Vir: www.utrinek.si

mailto:dbartol.kp@gmail.com
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IZVAJALEC: Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper 

CILJ RAZPISA: dajanje garancij na osnovi ugodnih bančnih kreditov za začetne investicije v 

opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z vzpostavitvijo nove poslovne 

enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikaciio proizvodnje poslovne 

enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala, ali bistveno 

spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti in obratna sredstva (max. 20 % 

odobrenega kredita v povezavi z investicijo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med upravičene stroške začetne investicije, sofinancirane s kreditom, ki je zavarovan z 

garancijo RGS, sodijo: stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in 

opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 

stroški gradnje in/ali nakupa objekta, stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos 

tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega 

tehničnega znanja in stroški obratnih sredstev, povezanih z začetno investicijo, vendar največ 

do 20 % odobrenega kredita. 

ROK ZA PRIJAVO: RAZPIS JE ODPRT DO PORABE SREDSTEV OZ. NAJPOZNEJE DO 16. 5. 2018. 

 

 
DODATNE INFORMACIJE: 

uRazpis je objavljen na spletni strani: www.rrc-kp.si    

uDodatne informacije: Irena Cergol 05/66 37 583, e-naslov: irena.cergol@rrc-kp.si         

info@rrc-kp.si 

KREDITNI POGOJI: 

ugarancija v višini 50 % odobrenega bančnega kredita, 

uRGS deluje po shemi državnih pomoči de minimis, 

unajnižji znesek kredita je 8.000 Ä, najvišji pa 150.000 Ä, 

uobrestna mera in stroški odobritve ter vodenja so različni v posameznih bankah – 

(obrestna mera od 1,92 % do 2,40 % + 6 m EURIBOR), 

udoba vračanja je do 8 let z vštetim morebitnim moratorijem (12 mesecev), 

najkasneje do datuma zaključka RGS (15. 7. 2025), 

ufinančna konstrukcija  projekta mora biti zaprta, 

ugarancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe 

kredite, 

uprijavitelj prejeti kredit zavaruje s 50 % garancijo RGS in drugimi oblikami 

zavarovanj odvisno od stopnje tveganja projekta in prijavitelja v skladu s pogoji 

banke, 

učrpanje kredita je namensko, v roku 3 mesecev od sklenitve kreditne pogodbe, v 

primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS, 

uinvesticijski projekt mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku 

investicije.  

JAVNI RAZPIS GARANCIJ ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA V OKVIRU 

REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V OBALNO KRAŠKI REGIJI 
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