
ŠT. 248 JUNIJ 2017



2 PODJETNI[KI GLAS PRIMORSKE

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO VLOG 
NA JAVNA POZIVA ESPR IN EKSRP

Vse zainteresirane za prijavo operacij (projektov) na 

Javne pozive LAS Istre obveščamo, da sta bila roka za 

oddajo vlog na javna poziva za izbor operacij 

sofinanciranih iz skladov ESPR in EKSRP podaljšana do 

7. 6. 2017. Več informacij za spletni strani LAS Istre, 

 ali pri vodilnem partnerju LAS Istre, 

Regionalnem razvojnem centru Koper: 

NAJAVA OBJAVE JAVNEGA POZIVA ESRR

Zainteresirane za prijavo operacij (projektov) na Javni 

poziv ESRR obveščamo, da je pristojno Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo pozitivno 

mnenje k osnutku javnega poziva LAS Istre za izbor 

operacij iz Strategije lokalnega razvoja sofinanciranih iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. Objava javnega 

poziva LAS Istre za izbor operacij iz ESRR je predviden v 

mesecu juniju 2017.

www.las-istre.si

info@rrc-kp.si. 

IZVEDEN ANIMACIJSKI DOGODEK ZA 
ČLANE LAS ISTRE

V sodelovanju z upravnim odborom LAS Istre smo dne 

12. 5. 2017 v Strunjanu organizirali prvo animacijsko 

srečanje za člane LAS Istre in druge potencialnem 

upravičence operacij Strategije lokalnega razvoja LAS 

Istre. Srečanja se je udeležilo več kot 30 akterjev s 

področja razvoja podeželja in ribištva, tako s strani 

ekonomskega sektorja, javnih inštitucij in civilne 

iniciative. Po uvodnem delu, ki ga je izvedel predsednik 

LAS Istre, mag. Andrej Medved, so udeleženci po 

tematskih skupinah za trajnostno kmetijstvo, trajnostno 

ribištvo, trajnostni turizem ter naravna in kulturna 

dediščina, iskali možnosti za povezovanje in pripravo 

skupnih predlogov operacij za izpolnjevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja LAS Istre. Izkazalo se je, da 

je združevanje članov po tematskih skupinah dobrodošlo, 

saj omogočajo ciljno povezovanje in razpravo o ključnih 

temah.



Foto: www.facebook.com/kmetija.brinjevka

Foto: Primorske novice

VARUH ODNOSOV V VERIGI PRESKRBE S 
HRANO 

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: 
Varuh) spremlja ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, 
objavlja primere dobrih poslovnih praks na spletni strani varuha in o 
tem obvešča javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti (Zakon o kmetijstvu, 61.d 
člen, prvi odstavek). Varuh priglasi Javni agenciji Republike Slovenije 
za varstvo konkurence morebitna nedovoljena ravnanja v verigi 
preskrbe s hrano (Zakon o kmetijstvu, 61.d člen, drugi odstavek).

Kdo so deležniki procesa v verigi?
-   primarni pridelovalci (kmetijska gospodarstva in kmetije)
-   živilsko predelovalna podjetja in dopolnilne dejavnosti
    na kmetiji
-   obrtniki, ki se ukvarjajo s prehranskimi izdelki
-   zadruge
-   trgovine
-   trgovske verige
-   potrošniki

Veriga preskrbe s hrano vključuje pridelavo oziroma prirejo, 
predelavo, distribucijo, veleprodajo oziroma maloprodajo do 
končnega potrošnika in je trajnostno naravnana, saj s svojim obstojem 
in delovanjem vpliva na gospodarstvo, zdravje in okolje (Zakon o 
kmetijstvu, 61.č člen)

PREDLOG ZA UDELEŽBO NA MEDNARODNEM 
SEJMU

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo 
na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018

Uspešen prodor na tuje trge je cilj vsakega izvoznika, zato so 
predstavitve na mednarodnih sejmih zelo pomembne. Glede na velik 
interes in zadovoljstvo podjetij v letošnjem in preteklih letih bo SPIRIT 
Slovenija, javna agencija tudi v naslednjih letih nadaljevala z 
izvajanjem skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na 
mednarodnih sejmih v tujini. SPIRIT Slovenija, javna agencija v 
okviru skupinskih predstavitev na sejmih v tujini krije stroške najema 
neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za 
potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski 
katalog. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve 
razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske 
predstavitve krijejo podjetja sama. Skupinska stojnica je 
konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice 
izvede skupen izvajalec postavitve. Vabimo vsa podjetja, panožna 
združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska 
združenja, da nam sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za 
skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa SPIRIT Slovenija, 
javna agencija za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na 
mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Po sprejetem programu 
bodo vabila in prijavna gradiva za udeležbo na posameznem sejmu 
o b j a v l j e n a  n a  p o r t a l u :   o z .  

.

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

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

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

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

w w w. s p i r i t s l o v e n i a . s i
www.izvoznookno.si

Programski odbor bo upošteval le predloge za nastope na tistih 
sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. 
Programski odbor bo sestavil program sejmov tako, da bo 
zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog. 
Pred objavo končnega programa sejmov bo SPIRIT 
Slovenija, javna agencija preverila razpoložljivost 
razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma. 
Posamezni predlagatelj lahko na tem vabilu sodeluje z 
več predlogi za sejme.

Predloge nam pošljite na priloženem obrazcu, ki vsebuje naslednje 
elemente:

·ime in podatke predlagatelja,
·podatke o sejmu (ime, vsebinsko področje sejma, kraj in 

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

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

V primeru, da predlog posreduje podjetje, panožno združenje, sekcija, 
grozd oz. drugo interesno gospodarsko združenje, ki zastopa skupino 
podjetij, mora predlogu priložiti izpolnjene obrazce vsakega 
posameznega podjetja, ki je vključeno v skupino.

Na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti 
bomo pripravili program skupinskih predstavitev slovenskega 
gospodarstva na sejmih v tujini za leto 2018. Prijava: Vaše predloge 
nam posredujte na priloženem obrazcu v skenirani obliki do petka, 8. 
septembra 2017 na elektronski naslov: .

Vir in informacije: 

sejmi2018@spiritslovenia.si

www.spiritslovenia.si

Pri pripravi končnega programa sejmov 
bo Programski odbor za sestavo 
predstavitev slovenskega gospodarstva 
na sejmih v tujini upošteval le predloge, 
ki bodo posredovani na priloženem 
obrazcu, izpolnjenem v celoti. 

Kje in kako deležniki sodelujejo z Varuhom?
Deležniki sodelujejo z Varuhom na različne načine:
-   z neposrednim dialogom z Varuhom na sedežu Varuha:
    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana,
    4 nadstropje, pisarna 410, vsak torek od 13:00 do 17:00 ure,
-   preko telefona: 01/478 9087,
-   preko mobilnega telefona: 041/310 372,
-   preko e-pošte na naslov: ,
-   preko anonimne prijave na spletni strani varuha (  ali 
izberi v glavnem menuju "Anonimni kontakt",
-   preko navadne pošte na naslov:
    MKGP, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za varuha 
odnosov v verigi preskrbe s hrano«,
-   z neposrednim dialogom z Varuhom na sedežu podjetja deležnika v 
verigi preskrbe s hrano,
-   kadarkoli in kjerkoli v skladu z dogovorom z Varuhom

Vir: 

joze.podgorsek@gov.si
klikni tukaj

www.varuhverigehrane.si
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI ZA MESEC 
MAREC 

4.3.2017 ob 15.30 Delavnica: SPOMLADANSKA DELA NA 
VRTU - 1.DEL
9.3.2017 ob 17.00 Delavnica: POPOLNO DIHANJE, vodi 
gospod Peter Černe, center Revitalizacije.
11.3.2017 ob 15.30 Delavnica: SPOMLADANSKA DELA NA 
VRTU -2.DEL
18.3.2017 ob 16.00 Delavnica: ZELIŠČA IZ DOMAČEGA 
VRTA, vodi Eva Bolčič.
25.3.2017 ob 15.00 Delavnica: GONGI NA EKO TOČKI
26.3.2017 ob 15.00 Pričetek izobraževanja: MALA ŠOLA 
ZELIŠČARSTVA V KUHINJI

UKREPI ZA VIŠJO DELOVNO AKTIVNOST 
STAREJŠIH

Podatki kažejo, da se stanje na trgu dela izboljšuje. Rast števila 
delovno aktivnih beležimo v vseh starostnih kategorijah. Kljub 
spodbudnim trendom starejši ostajajo ranljiva ciljna skupina. V 
primerjavi z drugimi starostnimi skupinami se počasneje zaposlujejo 
in dlje časa ostajajo brezposelni. Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti bo zato okrepilo izvajanje ukrepov za višanje 
delovne aktivnosti starejših v Sloveniji. 
 
 
Cilji ministrstva in Zavoda za zaposlovanje:

·Intenzivno vključevanje starejših v programe aktivne 
politike zaposlovanja 

·Vzpostavitev in izvajanje programov socialne aktivacije, 
ki bodo omogočili razreševanje socialnega položaja starejših 
z namenom njihove ponovne aktivacije na trgu dela

·Krepitev informiranja in ozaveščanja delodajalcev
·Usposabljanje svetovalcev zaposlitve za učinkovito delo s 

starejšimi brezposelnimi
 
Starejšim od 50 let je na voljo več različnih programov aktivne 
politike zaposlovanja:

·Zaposli.me 2016/2017 – javno povabilo delodajalcem za 
pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih. Zaposlitve 
morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev. 

·Usposabljanje na delovnem mestu, ki je namenjen 
usposabljanju in pridobivanju novih praktičnih znanj in 
kompetenc. Namen je, da se posameznik vključi v delovni 
proces, pod nadzorom mentorja, in svoje teoretično znanje 
nadgradi s praktičnimi izkušnjami. 

·Program Neformalno izobraževanje in usposabljanje 
nudi izobraževanja ali usposabljanja brezposelnih za 
opravljanje poklicnih del in nalog, po katerih povprašujejo 
delodajalci.

·Delovni preizkus, v okviru katerega se lahko oseba 
preizkusi na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu 
(do 1 mesec).

·Javna dela 2017 – javno povabilo je odprto le še v Območni 
službi Sevnica. 

Za lažjo ponovno aktivacijo bodo vzpostavljeni programi socialne 
aktivacije, ki bodo ciljno usmerjeni tudi na starejše. 
  
Oprostitev plačila prispevkov 
 
Delodajalci, ki zaposlijo brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je 
bila najmanj pol leta v evidenci brezposelnih, so oproščeni plačila 
prispevkov za obvezna zavarovanja. Spodbudo bo mogoče 
izkoristiti za vse zaposlitve, sklenjene v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 
12. 2017. Od januarja 2016 do februarja 2017 je spodbudo koristilo 
998 delodajalcev za zaposlitev 1.083 starejših brezposelnih oseb.  
 

Krepitev ozaveščanja delodajalcev 
 
Na podlagi izkušenj zavoda se bo okrepilo ozaveščanje in 
informiranje delodajalcev. Delodajalci mnogokrat premalo 
prepoznajo pomen oz. prednosti večgeneracijskega okolja in s tem 
izgubljajo dodano vrednost, ki jo lahko v delovnem okolju nudijo 
starejši delavci. Starejše odlikujejo dolgoletne izkušnje in znanja, ki 
imajo neprecenljivo vrednost in lahko pozitivno vplivajo na 
konkurenčnost podjetja. 
 
Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 
 
Poleg ukrepov, ki so namenjeni brezposelnim osebam, se bodo izvajali 
tudi ukrepi, namenjeni zaposlenim. Da se bomo v Sloveniji lažje 
soočili s spremembami starostne strukture prebivalstva, je bil 
pripravljen program 

. 
 
Program predvideva izvedbo več aktivnosti, ki bodo usmerjene v; 

·izboljšanje kompetenc starejših zaposlenih, 
·podporo delodajalcem pri uvajanju ukrepov za 

podaljševanje delovne aktivnosti starejših in 
·spreminjanje stališč in negativnih stereotipov o starejših 

zaposlenih. 
Program izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad. Za opisane aktivnosti bo v obdobju 2016 do 2022 namenjenih 30 
milijonov evrov. V različna usposabljanja se bo vključilo 12.500 
starejših delavcev (v starosti nad 45 let).

Vir: 

Celovita podpora podjetjem za aktivno 
staranje delovne sile

www.mddz.gov.si

ELEKTRONSKO VROČENI DOKUMENTI

Po novem elektronsko vročene tudi inšpekcijske odločbe in 
nekateri drugi posamezni dokumenti FURS

eVročanje dokumentov velja za vse pravne osebe in fizične osebe, ki 
opravljajo dejavnost, in le za tiste fizične osebe, ki so se ali se še 

bodo prostovoljno vključile v sistem eVročanje z vložitvijo  
pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov.

Finančna uprava RS postopoma širi nabor dokumentov, ki jih 
zavezancem vroča elektronsko preko sistema eDavki. Doslej so bili 
elektronsko vročeni dokumenti, ki so kreirani v zalednih sistemih, kar 
pomeni, da se izdajajo masovno za več zavezancev hkrati in se v celoti 
nanašajo na posamezno področje oziroma vrste davkov (npr. obvestila 
o pobotih, opomini, sklepi o izvršbi, različna obvestila in potrdila ter 
odločbe o odmeri davka na vodna plovila, NUSZ itd.).  Seznam 
dokumentov, ki jih davčni organ vroča po elektronski poti, je objavljen 
na spletni strani .  FURS

Od 3. maja 2017 dalje bo Finančna uprava RS začela elektronsko 
vročati tudi dokumente, izdane v postopkih davčnega nadzora, pa tudi 
druge dokumente, ki jih v upravnem postopku izdaja individualno, in 
se lahko nanašajo na različne vrste davkov, carin oziroma drugih 
dajatev. 

Navedeno pomeni, da se bo bistveno povečalo število in predvsem 
raznolikost elektronsko vročenih dokumentov. Več informacij o 
eVročanju je dostopnih na spletni strani:

Odnosi z javnostmi, 
Finančna uprava RS

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_
vrocanje/
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JAVNE OBJAVE LOKALNIH SKUPNOSTI

OBČINA NOVA GORICA

Javno naročilo za storitve prevozov učencev s stalnim 
prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica v obdobju od 
1.9.2017 - 24.6.2020

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 
19.5.2017 pod številko JN 005207/2017-B01 in v Uradnem listu EU 
pod št. 2017/S 097-191756
Rok za oddajo ponudb je 22.6.2017 do 9.00 ure.

Vir: Mestna občina Nova Gorica

Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1380/4 k.o. Solkan

.

Datum dražbe : 19.6.2017, ob 14.30

Objava javne dražbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1380/4 k.o. 
Solkan

OBČINA DIVAČA

NAMERO O NEPOSREDNI PRODAJI IDEALNEGA DELEŽA 
NEPREMIČNINE
 
Predmet prodaje je parcela št. 376, k.o. Dane, v izmeri 2822 m2  do 
idealnega deleža ½ v lasti Občine Divača, za izklicno ceno 17.500 Ä  
oz. 21.350 Ä z upoštevanim 22% DDV)
Neposredna pogodba z zainteresiranim kupcem bo sklenjena v 15 dneh 
od objave te namere na spletni strani občine Divača, oz. do 12.6.2017.  
Pred sklenitvijo pogodbe se izvede postopek pogajanj z 
zainteresiranimi kupci.  
Dodatne informacije o zvezi s to objavo lahko vsi zainteresirani dobijo 
po telefonu 05 7310930. Ogled nepremičnine je mogoč v času uradnih 
ur občine Divača, po predhodnem dogovoru na tel.št. 05 7310930.  
Številka : 478-0038/2014 - 35

Vir. www.divaca.si

OBČINA HRPELJE - KOZINA

Javni razpis za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje – Kozina 
za leto 2017

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje dela stroškov nakupa in 
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 
populacijskih enot za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v
občini Hrpelje-Kozina. Skrajni rok za oddajo vlog je 29. 9. 2017 do 
12.00 ure.

Vir: www.hrpelje-kozina.si

MESTNA OBČINA KOPER

Javni razpis za sanacijo ceste R3-624/3721 Aver - Podpeč - 
Rakitovec 
POVABILO K SODELOVANJU
 
Mestna občina Koper in Republika Slovenija, Ministrstvo za 
infrastrukturo (v nadaljevanju naročnik) v skladu z določili Zakona o 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in 
na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabita vse 
zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo 
ponudbe za sanacijo ceste R3-624/3721 Aver – Podpeč – Rakitovec.
 
Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.
 
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 ponudbo do 09.06.2017 do vključno 
09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 
Koper.

I N F O  TO Č K A A L P S E  K O N V E N C I J E  V 
SLOVENIJI - TUDI V TOLMINU

PRC postal druga Info točka Alpske konvencije v Sloveniji 

V Tolminu je bila na sedežu Posoškega razvojnega centra 19. maja 
2017 odprta šesta Info točka Alpske konvencije. Memorandum o 
sodelovanju sta slovesno podpisala direktorica Posoškega razvojnega 
centra mag. Almira Pirih in generalni sekretar Alpske konvencije 
Markus Reiterer.

Info točka nudi informacije o tej mednarodni pogodbi, predstavlja vez 
do lokalnega prebivalstva ter z različnimi dogodki in pobudami 
omogoča uresničevanje ciljev konvencije. V Sloveniji imamo še eno 
Info točko Alpske konvencije - februarja 2017 je to postal tudi 
Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Ostale se nahajajo v Italiji 
(Domodossola, Grand Paradiso-Aosta in Morbegno) ter Franciji 
(Chamonix).

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo med leti 1991 in 
1995 podpisale vse alpske države (Avstrija, Francija, Italija, 
Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija, Švica) in EU z namenom 
trajnostnega razvoja ter zaščite Alp kot enotne prostorske enote. 
Prizadeva si za sonaravni razvoj ter zaščito njenih naravnih in kulturnih 
posebnosti, gospodarskega okolja, življenjskega prostora prebivalcev 
ter privlačne destinacije njenih obiskovalcev. Za dosego teh ciljev so 
bili sprejeti Okvirna konvencija in osem tematskih protokolov, ki 
pokrivajo področja prostorskega načrtovanja, kmetijstva, gozdarstva, 
narave, krajine, trajnostnega razvoja, energije, varstva tal, turizma in 
prometa.

Več o Alpski konvenciji, organizaciji, aktivnostih, publikacijah in 
drugih uporabnih informacijah lahko najdete v slovenskem jeziku na: 
www.alpconv.org/sl.

Za obisk Info točke pa ste vabljeni na Posoški razvojni center, kjer 
boste v prvem nadstropju našli uporabna gradiva - nekatera so samo na 
ogled, druga boste lahko odnesli s seboj. 

Vir: Posoški razvojni center
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DAVKI/ZAKONODAJA

VRAČILO DAVKA NA DODANO VREDNOST

Navodilo o vračilu preveč plačanega davka na dodano 
vrednost, kadar se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev, 
št. 11/2017

Velja od 15. 5. 2017.

Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o 
vračilu preveč plačanega davka na dodano vrednost št. 3/2010.

Vir: www.fu.gov.si

KOMU PRIPADA VARSTVENI DODATEK?

Varstveni dodatek je namenjen posameznikom in družinam, ki si 
materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere 
sami ne morejo vplivati. Je eden izmed . Varstveni 
dodatek upravičencem zagotavlja sredstva za kritje življenjskih 
stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju, denimo stroški 
vzdrževanja stanovanja, in ne stroškov zagotavljanja minimalnih 
življenjskih potreb. Zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb se 
namreč upravičencem zagotavlja z . 
Varstveni dodatek torej pripada tistim, ki zaradi svoje starosti oziroma 
stanja potrebujejo pomoč trajno, saj ni mogoče pričakovati, da bi si 
lahko socialni položaj izboljšali s pridobitnim delom.

S 1. februarjem 2017 so pričele veljati spremembe Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih. Denarne pomoči in varstvenega 
dodatka pod določenimi pogoji ni treba več vračati. 

Komu pripada varstveni dodatek?
Do varstvenega dodatka so upravičene osebe, ki so:

·trajno nezaposljive,
·trajno nezmožne za delo,
·nezaposlene in so starejše od 63 let ( ženske) oziroma od 65 

let (moški) ter so upravičene do denarne socialne pomoči 
oziroma bi lahko bile upravičene do denarne socialne 
pomoči ali če njihov dohodek oziroma lastni dohodek 
družine presega cenzus za pridobitev denarne socialne 
pomoči, ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek.

Kot trajno nezmožna za delo se šteje oseba, ki:
·ima status invalida I. kategorije,
·je invalidsko upokojena,
·ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in 

telesno prizadeti oseb,
·ima mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje o trajni nezmožnosti za delo – 
invalidska komisija izda mnenje na zahtevo osebe, ki 
uveljavlja pravico do varstvenega dodatka in ki plača to 
mnenje invalidski komisiji.

socialnih transferjev

denarno socialno pomočjo

Trajno nezaposljiva pa je oseba, ki ima odločbo o nezaposljivosti 
Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije po predpisih o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov oziroma drugega 
ustreznega organa po predpisih, ki urejajo status invalidov. Na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
pojasnjujejo, da je do varstvenega dodatka upravičena samska oseba, 
katere mesečni dohodek ne presega 476,87 evrov in ki izpolnjuje druge 
z . Če ima samska oseba tudi lastni dohodek, 
se varstveni dodatek določi v višini razlike med 476,87 evrov in 
lastnim dohodkom. Pri dodelitvi varstvenega dodatka pa se ne 
upoštevajo prihranki samske osebe do višine 2.500 evrov. Za družino je 
varstveni dodatek določen v višini razlike med cenzusom družine za 
varstveni dodatek in lastnim dohodkom družine. Za pridobitev 
varstvenega dodatka pa se ne upoštevajo denarna sredstva (prihranki) 
družine do 3500 evrov.

O vlogi odloča center za socialno delo
Varstveni dodatek se uveljavlja skladno z 

. Vloga za uveljavljanje pravic, tudi za 
varstveni dodatek, je enotna. Posameznik jo odda na centru za 
socialno delo, kjer ima stalno prebivališče. 

Ali bo oseba upravičena do varstvenega dodatka, se presoja od primera 
do primera, ob upoštevanju vseh dohodkov, okoliščin, premoženja in 
vseh ostalih zakonskih pogojev posameznega vlagatelja. O vlogi 
odloča center za socialno delo, kjer ima vlagatelj stalno prebivališče. 
Če vlagatelj meni, da mu je bila pomoč neupravičeno zavrnjena, lahko 
v 15 dneh, od dneva, ko je odločbo prejel, vloži pritožbo, o kateri 
odloča ministrstvo.

Vir: 

zakonom določene pogoje

Zakonom o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev

Kakšen pa je sam postopek za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, tudi varstvenega dodatka?

www.data.si

ZAHTEVA ZA IZDAJO IDENTIFIKACIJSKE 
ŠTEVILKE

Obvestilo glede identifikacije za namene DDV in predložitev 
dokazil k zahtevkom za izdajo identifikacijskih številk DDV-P2 in 
DDV-P3: Kompetenčni center Nova Gorica od 1. 1. 2017 vodi 
postopke dodelitve identifikacijske številke za namene DDV za davčne 
zavezance s sedežem na območju celotne Slovenije ter za davčne 
zavezance, ki nimajo sedeža v Sloveniji, nameravajo pa opravljati 
obdavčljivo dejavnost na ozemlju Slovenije.

Finančna uprava RS je v skladu s priporočili Evropske komisije v 
postopkih izdaje identifikacijske številke za DDV pozorna na možne 
zlorabe identifikacijske številke, zaradi česar izvaja vse potrebne 
ukrepe za to, da se identifikacijske številke za DDV izdajo samo 
davčnim zavezancem, ki dejansko opravljajo oziroma imajo namen 
opravljati obdavčljivo ekonomsko dejavnost, ne pa tudi tistim, ki tega 
namena ne izkažejo. V skladu s tem davčni organ davčne zavezance, ki 
ne predložijo ustreznih  dokazil v zvezi z opravljanjem dejavnosti, 
poziva za dopolnitve vlog, kar podaljšuje postopke dodelitve 
identifikacijske številke. V izogib temu in z namenom, da bi davčni 
zavezanci čimprej pridobili identifikacijsko številko za DDV, 
priporočamo, da davčni zavezanci že pri oddaji zahtevka za izdajo 
identifikacijske številke za DDV, priložijo ustrezna dokazila v zvezi 
z navedbami v vlogi in navedejo kontaktno telefonsko številko 
osebe, ki je pristojna in dosegljiva za morebitna dodatna pojasnila 
v zvezi s predloženimi dokazili in pojasnili. 

Zaradi presoje, ali gre v določenem primeru za opravljanje 
obdavčljive dejavnosti na ozemlju Slovenije, je zelo pomembno, da 
davčni zavezanec natančno opiše način opravljanja dejavnosti, na 
primer kje bo nabavljal blago, kam in komu bo prodajal, kje se bo 
opravilo uvozno oziroma izvozno carinjenje blaga, kje bo prišlo do 
prenosa lastništva blaga oziroma ali bo deloval zgolj kot posrednik pri 
prodaji, kako bo potekal transfer blaga, kakšne storitve bo opravljal, za 
kakšne naročnike (fizične osebe, poslovne subjekte), konkretna imena 
dejanskih ali potencialnih dobaviteljev, kupcev, prevoznikov in ostalih 
poslovnih partnerjev, s katerimi bo oziroma namerava sodelovati z 
ustrezno dokumentacijo, iz katere izhaja dejanski namen opravljanja 
dobave, ipd. Pravne ali fizične osebe, ki šele začenjajo opravljati 
dejavnost, se lahko identificirajo za namene DDV že s prvimi, 
navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje 
dejavnosti, kot so na primer pripravljalna dela, prva nabava blaga, 
nakup opreme ipd. Kot dokazilo, da nameravajo opravljati dejavnost, 
davčnemu organu predložijo npr. pogodbe ali predpogodbe, poslovni 
načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti, razna 
dokazila o dovoljenjih za opravljanje dejavnosti, kjer so le ta zaradi 
narave dejavnosti potrebna ipd. 

Nadaljevanje na strani 9
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ZAKONODAJA

ODDAJANJE NEPREMIČNIN

Prihaja čas poletnih dopustov in marsikdo razmišlja, da bi le v poletnih 
mesecih za kratek čas oddal kakšno sobo oziroma počitniško 
nastanitev v najem. Pa veste, kakšne obveznosti imajo sobodajalci? 
Občasno se lahko s  ukvarjajo tudi fizične osebe, ki 
dejavnosti ne opravljajo kot samostojni podjetniki. Skladno z 

 so sobodajalci fizične osebe, ki se s to 
dejavnostjo ukvarjajo le občasno, skupno pa ne več kot pet mesecev v 
koledarskem letu. Poleg tega morajo biti vpisani v Poslovni register 
Slovenije, gostom pa smejo nuditi do 15 ležišč.

Sobodajalci torej lahko začnejo opravljati dejavnost šele po tem, ko so 
vpisani v . Prijavo se vloži osebno ali po 
pošti Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Finančna uprava RS (FURS) pri tem opozarja vse fizične osebe, ki so 
oziroma bodo občasni sobodajalci, da je nedovoljeno oglaševanje 
oddajanja nepremičnin v najem, če niso registrirani kot sobodajalci 
oziroma vpisani v Poslovni register Slovenije.

sobodajalstvom

Zakonom o gostinstvu

Poslovni register Slovenije

VREDNOTICE

Pomoč v gospodinjstvu in pri kmetijskih delih, čiščenje stanovanj, 
varstvo otrok, prevajanje, prodajo izdelkov ter nekatera druga dela je 
mogoče opravljati z osebnim dopolnilnim delom (ODD). Zanj se lahko 
odločijo zaposleni, brezposelni ali upokojenci, in tako dodatno 
zaslužijo. Od januarja 2015 je za opravljanje ODD potreben nakup 
vrednotnice. Z njihovo uvedbo se namreč spodbuja zakonito 
opravljanje del, ki se najpogosteje opravljajo na črno. Kdo mora torej 
kupiti vrednotnico in v katerem primeru?

Vrednotnice so pogoj za opravljanje ODD
Vrednotnica je dokument, na podlagi katerega je opravljanje ODD 
skladno z zakonodajo. Osebno dopolnilno delo lahko opravlja oseba, ki 
je zaposlena, brezposelna, upokojena, kot tudi študenti in dijaki starejši 
od 15 let, ter tujci, ki imajo ima na podlagi svojega statusa pravico do 
prostega dostopa na trg dela. Seznam posameznikov, ki opravljajo 
osebno dopolnilno delo, vodi Agencija RS za javnopravne evidence in 
storitve (AJPES) in je . Zato mora posameznik, ki se 
odloči za ODD, to priglasiti AJPES in za obdobje, v katerem opravlja 
tako delo, kupiti vrednotnico oziroma vrednotnice. Priglasitev ODD 
se opravi prek  ali osebno na , 
določa pa jo .

Kdo mora kupiti vrednotnice?
Dela tipa A – vrednotnice kupi naročnik
V prvo skupino  in 

 uvrščata dela, za katera mora nakup vrednotnice opraviti 
naročnik storitve. Tovrstna dela se ne opravljajo za pravno osebo, tuj 
pravni subjekt ali samozaposleno osebo. Gre predvsem za pomoč 
posameznika v gospodinjstvu ter druga manjša dela, ki jih občasno 
opravlja. In sicer:

·občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju 
stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje 
pripadajočih zunanjih površin;

·občasna pomoč pri kmetijskih delih;
·občasno , pomoč starejšim, bolnim ali 

invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego;
·občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali 

študijskih obveznosti;
·občasno prevajanje ali lektoriranje;
·občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih 

vsebin ob zasebnih dogodkih;
·občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika 

živali.

javno dostopen

spletnega portala AJPES upravni enoti
Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
pravilnik

varstvo otrok

Dela tipa B – vrednotnice kupi izvajalec
V drugo skupino pa zakon in pravilnik uvrščata dela, za katera mora 
nakup vrednotnice opraviti izvajalec storitve. Dela iz te skupine se 
lahko opravljajo tudi za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali 
samozaposleno osebo.

Ta dela so:
·izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti 

v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, ki niso 
namenjeni zaužitju;

·izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso 
namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu 
pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih;

·nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi 
osnovni obliki;

·mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in 
prodaja.

Cena vrednotnice
Cena vrednotnice je 9,06 evra (7,05 evra za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje + 2,01 evra za zdravstveno zavarovanje). 

Nadaljevanje na strani 9

Kdaj lahko sobodajalci oglašujejo svoje storitve?
Z  (ZPDZC-1) 
je prepovedano vsakršno oglaševanje dela na črno, nedovoljene 
dejavnosti in zaposlovanja na črno. Povedano drugače, če se 
prepoveduje določene aktivnosti, ki niso ustrezno regulirane, tudi ni 
mogoče dopustiti reklamiranja prepovedanega. Prepovedano je torej 
vsakršno oglaševanje dejavnosti ali storitve, ki je pravna oseba, tuji 
pravni subjekt ali samozaposlena oseba nima vpisane v register ali v 
temeljni akt. Oglaševanje je prepovedano tudi za posameznike, če 
opravljajo dejavnost ali delo in niso vpisani ali priglašeni. Torej 
sobodajalci ne smejo oglaševati oddajanja nepremičnin v najem, 
če niso ustrezno registrirani. In to tudi v primeru, da nepremičnino 
oddajajo v najem le občasno.

Na FURS še dodajajo, da je oglaševalska organizacija vsaka pravna 
oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba ali oseba s kako 
drugače urejenim statusom, ki se ukvarja z izdelavo oglasnih sporočil, 
distribucijo oglasnih sporočil oziroma omogočanjem objave oglasnih 
sporočil. Sem torej spadata tudi priljubljena portala Booking in 
Airbnb, ki jih sobodajalci pogosto uporabljajo.

Vir: 

Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

www.data.si

Nadaljevanje s stranmi 8

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, vloži zahtevek za 
izdajo identifikacijske številke za DDV na obrazcu DDV-P3, h 
kateremu mora glede na četrti odstavek 129. člena Pravilnika o 
izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik poleg 
ustreznih dokazil (kot so zgoraj primeroma navedena) priložiti tudi 
potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan 
obračunavati DDV v tej državi, ali izpis iz sodnega ali drugega registra, 
ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež. 

V skladu s 15. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 mora 
davčni organ kot zaupne varovati vse podatke, ki jih zavezanec za 
davek v davčnem postopku posreduje davčnemu organu, ter druge 
podatke v zvezi z davčno obveznostjo zavezancev za davek, s katerimi 
razpolaga davčni organ. Zahtevek za izdajo identifikacijske številke 
za DDV mora davčni zavezanec pravočasno oddati v elektronski 
obliki (v sistemu eDavki na obrazcu DDV-P2 oz. DDV-P3, 
neposredno po sistemu e-VEM ali na točkah vse na enem mesu – 
točke VEM)

Vir: www.fu.gov.si
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INFORMACIJE

CARINSKA VREDNOST BLAGA PRI LADIJSKEM 
PREVOZU

V povezavi z ladijskimi prevozi blaga, je IMO (International Maritime 
Organization) sprejela varnostne predpise, da je potrebno kontejnerje 
stehtati, za pridobitev dovoljenja, da se naložijo na ladjo. V skladu z 
določili SOLAS (The Safety of Life at Sea Convention ) poglavja VI 
(2)(6), če tovor ni bil stehtan, oz. ni dokumenta o potrjeni bruto masi, ki 
ga kapitan ali njegov predstavnik in predstavnik terminala niso 
pridobili, tovor ne sme biti naložen na ladjo. Nova določba ustvarja 
stroške, ki bremenijo izvoznika ali uvoznika, odvisno od pogojev 
dobave.

Carinska vrednost blaga se največkrat izračuna na podlagi 
transakcijske vrednosti in zajema vrednost uvoženega blaga 
(vrednost, ki jo kupec plača ali jo bo plačal prodajalcu), stroške ki so 
nastali do meje Unije, kot na primer stroški prevoza, embaliranja, 
zavarovanja in licenčnine, če predstavljajo pogoj za prodajo blaga.
Carinska vrednost blaga mora vključevati vse stroške prevoza in druge 
stroške povezane s transportom blaga, ki so nastali izven carinskega 
območja Unije, kot določa člen 70 (2) Uredbe (EU) št. 952/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije. V sodbi 
sodišča C-11/89 je pojasnjeno, da je potrebno izraz "stroški prevoza" 
razlagati tako, da vključuje vse stroške, tj. glavne in dodatne stroške, ki 
nastanejo v zvezi s prevozom blaga na carinsko območje EU. Stroški 
tehtanja blaga so povezani s prevozom blaga, zato jih je potrebno 
vključiti v carinsko vrednost blaga. 

Vir: www.fu.gov.si

VARUH ODNOSOV V VERIGI PRESKRBE S 
HRANO

Veriga preskrbe s hrano vključuje pridelavo oziroma prirejo, 
predelavo, distribucijo, veleprodajo oziroma maloprodajo do 
končnega potrošnika in je trajnostno naravnana, saj s svojim obstojem 
in delovanjem vpliva na gospodarstvo, zdravje in okolje.

Čemu služi funkcija Varuha?
Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: 
Varuh) spremlja ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, 
objavlja primere dobrih poslovnih praks na spletni strani varuha in o 
tem obvešča javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti (Zakon o kmetijstvu, 61.d 
člen, prvi odstavek). Varuh priglasi Javni agenciji Republike Slovenije 
za varstvo konkurence morebitna nedovoljena ravnanja v verigi 
preskrbe s hrano (Zakon o kmetijstvu, 61.d člen, drugi odstavek).

Kdo so deležniki procesa v verigi?
-   primarni pridelovalci (kmetijska gospodarstva in kmetije)
-   živilsko predelovalna podjetja in dopolnilne dejavnosti
    na kmetiji
-   obrtniki, ki se ukvarjajo s prehranskimi izdelki
-   zadruge
-   trgovine
-   trgovske verige
-   potrošniki

Veriga preskrbe s hrano vključuje pridelavo oziroma prirejo, 
predelavo, distribucijo, veleprodajo oziroma maloprodajo do 
končnega potrošnika in je trajnostno naravnana, saj s svojim obstojem 
in delovanjem vpliva na gospodarstvo, zdravje in okolje (Zakon o 
kmetijstvu, 61.č člen)

Kje in kako deležniki sodelujejo z Varuhom?
Deležniki sodelujejo z Varuhom na različne načine:
-   z neposrednim dialogom z Varuhom na sedežu Varuha:
    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana,
    4 nadstropje, pisarna 410, vsak torek od 13:00 do 17:00 ure,
-   preko telefona: 01/478 9087,
-   preko mobilnega telefona: 041/310 372,
-   preko e-pošte na naslov: joze.podgorsek@gov.si,
-   preko anonimne prijave na spletni strani varuha (klikni tukaj ali 
izberi v glavnem menuju "Anonimni kontakt",
-   preko navadne pošte na naslov:
    MKGP, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za varuha 
odnosov v verigi preskrbe s hrano«,
-   z neposrednim dialogom z Varuhom na sedežu podjetja deležnika v 
verigi preskrbe s hrano,
-   kadarkoli in kjerkoli v skladu z dogovorom z Varuhom

Vir: www.varuhverigehrane.si

BREZPLAČNA POMOČ  SI-CERT 

SI-CERT opravlja koordinacijo razreševanja incidentov, tehnično 
svetovanje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih zlorabah, 
ter izdaja za upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih 
grožnjah na elektronskih omrežjih. Storitve odzivnega centra SI-CERT 
so širši javnosti na voljo brezplačno, tako posameznikom kot 
podjetjem in organizacijam V primeru vdora, okužbe računalnika ali 
druge omrežne zlorabe, lahko pošljete sporočilo z opisom incidenta 
na naslov .

Vir: . 

opozorila 

cert@cert.si

www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov

OBVESTILO ZA BODOČE VAJENCE 
 
V ponedeljek, 8. maja 2017, je Državni zbor potrdil 

. Nov zakon prinaša na področje srednjega poklicnega 
izobraževanja možnost večjega obsega praktičnega usposabljanja z 
delom pri delodajalcu. Zakon o vajeništvu opredeljuje, da ima 
vajenec status dijaka, 

Vajeništvo bo prvo leto potekalo za štiri izobraževalne programe, na 
izbranih šolah, in sicer:

- Oblikovalec kovin – orodjar (Šolski center Škofja Loka in 
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad Ljubljana)
- Gastronomija-hotelirstvo (Srednja šola Izola in Srednja šola 
gostinstvo in turizem Radenci)
- Mizar (Šolski center Slovenj Gradec in Šolski center Novo mesto)
- Kamnosek (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola 
Ljubljana)
Učenci, ki želijo biti vključeni v sistem vajeništva v septembru 2017, 
morajo do 19. junija 2017 na omenjenih šolah oddati podpisano 
pogodbo z delodajalcem, pri katerem želijo opravljali praktično 
usposabljanje z delom.

Več informacij : 

Zakon o 
vajeništvu

www.gzs.si

 ki ima sklenjeno vajeniško pogodbo z 
delodajalcem, kjer bo opravil najmanj polovico (50%) vsega 
izobraževanja. V podjetjih bo za vajence potekalo praktično 
usposabljanje z delom. Drugi del izobraževalnega programa bo 
potekala v šoli. Vajeniške pogodbe bodo lahko sklepala podjetja, ki so 
verificirana in so izkazala, da imajo ustrezne materialne pogoje in 
mentorje, ki bodo skrbeli za vajence. Vajeništvo se bo začelo s 
podpisom vajeniške pogodbe na podlagi katere se bo dijak vpisal v 
šolo. 

Nadaljevanje s strani 8

Z njo si posameznik zagotovi sorazmeren delež pravic iz 
pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja oziroma en 
dan pokojninske dobe. Vrednotnica velja za en koledarski mesec za 
posameznega izvajalca ODD. V primerih, ko je zavezanec za nakup 
vrednotnice izvajalec del sam (dela B), kupi le eno vrednotnico za 
koledarski mesec, v katerem opravlja delo. Če posameznik večkrat na 
mesec denimo čisti pri istem naročniku, naročnik kupi eno 
vrednotnico. V kolikor pa večkrat na mesec čisti pri različnih 
naročnikih, mora vsak naročnik zanj kupiti vrednotnico. Vrednotnice 
se lahko kupi na podlagi vložitve zahtevka za pridobitev vrednotnice 
na upravni enoti ali elektronsko, prek spletnega portala .

Omejitev prihodkov iz naslova ODD
Posameznik z opravljanjem ODD v polletju koledarskega leta ne sme 
zaslužiti več kot znaša seštevek treh povprečnih mesečnih neto plač 
v Sloveniji v preteklem koledarskem letu. Prav tako je dolžan o svojem 
zaslužku iz naslova ODD poročati Finančni upravi RS (FURS). To 
mora storiti najpozneje do desetega dne v mesecu po preteku 
polletnega obdobja. Dodajmo še, da je dohodek iz ODD obdavčen kot 

. 

Vir: 

e-uprava

dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

www.data.si
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KORISTNE INFORMACIJE

NAKUP RABLJENEGA AVTOMOBILA

Pri nakupu rabljenega avtomobila je kupec v izrazito podrejenem 
položaju, saj o avtomobilu, za katerega se zanima, nima nobenih 
konkretnih informacij in mora zato zaupati prodajalcu. V veliko 
pomoč je lahko (pri nas je žal še preveč redko dosegljiva) 
dokumentacija o servisnih pregledih, ki jo velja preveriti pri 
serviserju (če gre za pooblaščenega serviserja, prosite za informacije 
pri drugem in ne pri tistem, ki je zapisan v papirjih). Prav tako 
svetujemo, da opravite ogled avtomobila s strokovnjakom ali vsaj z 
iskrenim prijateljem, ki bo na nakup gledal nekoliko manj čustveno kot 
vi in mu ne bo nerodno, da vas skuša odvrniti od nakupa, če bo v 
dvomih.

Avtomobila ne kupujte brez preizkusne vožnje. Vsaj za kratek čas 
tudi sami sedite za volan, preverite delovanje motorja, zavor, 
menjalnika, sklopke, svetil, lučk na armaturni plošči, infozabavnega 
sistema … Ocenite stanje vozila oziroma njegovo izrabljenost in 
preverite morebitne poškodbe karoserije, pa tudi podvozja. Pred 
dokončno odločitvijo zapeljite avtomobil na preventivni tehnični 
pregled, kjer bodo lahko odkrili izrabljenost posameznih delov. Ko 
kupujete avto od fizične osebe, ne bo odveč nobena previdnostna 
poteza, saj gre pri očitnih napakah za načelo videno-kupljeno. Če se s 
prejšnjim lastnikom ne boste mogli dogovoriti, boste lahko namreč 
vse morebitne spore urejali zgolj po sodni poti. Potrošniki smo pri 
rabljenem avtomobilu bistveno bolj zaščiteni, če ga kupujemo od 
pravne osebe, posrednika. V tem primeru namreč veljajo določila 
Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), zato lahko eno leto po nakupu 
pri prodajalcu uveljavljamo pravice z naslova stvarne napake (prvih 
šest mesecev je dokazovanje o upravičenosti stvarne napake na 
njegovih ramenih), prav tako mora prodajalec tudi za rabljeno vozilo 
ponuditi garancijo, ki ne sme biti krajša od enega meseca. Pravzaprav 
lahko boljše prodajalce ločimo od povprečnih že po trajanju garancije. 
Kljub vsemu se moramo zavedati, da v ta okvir ne sodijo obrabni deli 
avtomobila, prav tako pa tudi ne servisni posegi in popravila, ki so 
običajni pri avtomobilu z določenim številom prevoženih kilometrov.

Registrske tablice
Po veljavnem zakonu o motornih vozilih (ZMV) so registrske tablice 
vezane na vozilo, tiste z doplačano osebno oznako pa na voznika. Ob 
prepisu se novi lastnik lahko odloči, da bo ohranil stare tablice. To pa 
naj bi se spremenilo z novim ZMV, po katerem bo treba registrske 
tablice zamenjati ob vsaki spremembi lastništva. Tablice z izbrano 
osebno oznako vedno ostanejo v lasti voznika in jih lahko po prodaji 
vozila odnese domov.

Goljufanje s kilometri
S težavo se ubadajo prav vse evropske države, a številne so jo z 
učinkovitimi ukrepi že dodobra izkoreninile. V Sloveniji je goljufanje 
s prevoženimi kilometri trenutno še vedno vroča tema, je pa res, da v 
zadnjih letih število prevoženih kilometrov preverjajo na tehničnih 
pregledih, kar je prvi korak k ureditvi trga. Nekdo, ki letno prevozi 
veliko kilometrov, vas sicer lahko še vedno prinese naokrog, a mora 
števec prevrteti vsako leto. V državo še vedno prihaja množica vozil, 
pri katerih stanja kilometrov ni tako preprosto preveriti. Pogosto gre za 
vozila, ki so jih uporabljali v izposojevalnicah, kot službena vozila ali 
celo kot taksije. Tu pomaga intuicija in skrben pregled avtomobila. 
Prva kritična točka je lahko že cena. Če je ta bistveno nižja kot pri 
podobno starih modelih z enakim številom kilometrov, obstaja velika 
možnost, da jih je avtomobil v resnici prevozil več, kot je prikazano. 
Pri pregledu avtomobila je treba biti pozoren na obrabo notranjosti, pa 
tudi na njegovo splošno stanje. Bolj velja zaupati lastniku, ki vam 
lahko pokaže papirje s servisov (tudi nepooblaščenih), kjer ob 
sprejemu vozila vpišejo tudi stanje števca. Nekatere znamke pa že 
poznajo elektronsko knjižico vozila, kar pomeni, da lahko stanje 
kilometrov preverite pri pooblaščenem uvozniku. To sicer lahko 
poskusite pri vseh avtomobilih. Predlagamo tudi, da stanje avtomobila 
preverite še na spletu. Seznam spletnih mest boste našli na spletnem 
portalu slovenske policije. Četudi boste morali za pridobitev 
informacije plačati, naj vam ne bo žal nekaj deset evrov, saj boste za 
avtomobil odšteli več tisoč evrov.

Nakup v tujini
Pri uvozu (novega ali rabljenega) avtomobila iz tujine morate poleg 
cene prevoza do Slovenije upoštevati še nekaj dodatnih stroškov. 
Plačati je namreč treba davek na motorna vozila (DMV), ki je odvisen 
od izpustov CO2 in okoljskega razreda, v katerega je avto uvrščen 
(Euro), pri vozilih s prostornino motorja nad 2500 ccm je še dodatni 
DMV. Poleg tega pa vam bodo odmerili tudi okoljsko dajatev na 
onesnaževanje okolja zaradi izrabljenih vozil. Če je avtomobil nov 
(oziroma mlajši od 6 mesecev in ima prevoženih manj kot 6000 km), je 
treba na njegovo vrednost in omenjene dajatve plačati še 22-odstotni 
davek na dodano vrednost (DDV). Za starejša vozila velja, da davek 
plačate že v tujini. Postopek za homologacijo in registracijo vozila 
lahko začnete šele po plačilu vseh davščin.

Vir:  Zveza potrošnikov Slovenije

REGISTRACIJA S.P. - NOVOSTI

15. aprila 2017 je začel veljati ZGD-1J, ki določa, da je prijavo za vpis 
s.p., spremembo podatkov ali izbris s.p. mogoče vložiti največ 1 mesec 
vnaprej in ne več tri mesece vnaprej. 

Ni pa več potrebna overitev izjave, če jo lastnik poda osebno na točki 
VEM ali če je lastnik Republika Slovenija ali samoupravna lokalna 
skupnost. Še vedno overitev ni potrebna, če je lastnik državni ali 
občinski sklad, ki je pristojen za stanovanjske zadeve.

Vir: www.ajpes.si

SNEMANJE TELEFONSKIH KLICEV

Telefonskih klicev se ne sme snemati zgolj zaradi zagotavljanja 
višje kakovosti storitev. Splošno snemanje telefonskih klicev je 
postala zelo razširjena praksa, moramo pa se zavedati, da predstavlja 
poseg v pravico do varstva osebnih podatkov klicatelja in poseg v 
pravico do zaupnosti komunikacij, zato mora biti izvedeno ob 
upoštevanju ustave in zakonov.

Dopustnost snemanja telefonskih klicev natančno ureja Zakon o 
elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, 147. člen), in sicer se lahko 
snemajo klici zaradi zagotovitve dokaza o poslu ali na podlagi 
ustreznih zakonskih določb. Snemajo se lahko tudi klici npr. na 
področju obveščevalnih in varnostnih nalog, nalog policije, obrambe in 
reševanja, ni pa dopustno snemati klicev za splošne informacije, klicev, 
kjer ne pride do (spremembe) posla, kakor tudi neselektivno 
vnaprejšnje snemanje vseh klicev. Klicatelji morajo biti pred 
snemanjem obveščeni o samem dejstvu snemanju, njegovem 
namenu in trajanju hrambe posnetka, npr. z avtomatskim 
odzivnikom.

Informacijski pooblaščenec in Agencija za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije ugotavljata, da se mnogi ponudniki ne 
držijo določb ZEKom-1, ki urejajo snemanje klicev. Namen skupnih 
smernic je tako pojasniti pravne podlage za dopustnost snemanja 
telefonskih klicev ter podati priporočila v konkretnih primerih 
uporabe, v drugi polovici leta pa bo glede snemanja telefonskih klicev 
okrepljen inšpekcijski nadzor.

VIR: / www.malitrgovci.gzs.si

Še vedno velja, da mora podjetnik prijavi 
za registracijo s.p. ali njegove podružnice 
priložiti overjeno izjavo lastnika 
objekta, če ni sam lastnik objekta na 
poslovnem naslovu.
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INFORMACIJE

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

dbartol.kp@gmail.com

PRIPOROČILA ZA VARNO KOLESARJENJE

V slogu zdravega življenja Ljudje smo privajeni na hitrost gibanja do 
približno 20 km/h, to je hitrost s katero smo se dolga tisočletja 
premikali in preživljali. V novejši dobo smo pridobili marsikatero 
novost, ki nam olajša življenje in izboljšuje kvaliteto, vendar na drugi 
strani tudi negativno vpliva na naše zdravje, počutje in kvaliteto 
življenjskega okolja. Zato izberimo bolj aktiven način gibanja na 
vsakodnevnih poteh, ki jih opravljamo, da bi prišli v službo, šolo, po 
opravkih, v trgovino itd. Med te sodi tudi kolesarjenje, saj pri 
kolesarjenju s svojim telesom in močjo opravljamo delo in tako 
krepimo svoje zdravje, vendar moramo ob tem upošteva nekaj 
priporočil glede varnega sodelovanja v prometu.

1. Kolesarji moramo uporablja kolesarske steze ali kolesarske 
po, kjer teh ni, pa kolesarimo ob robu cestišča.
 

2. V pogojih slabše vidljivost moramo nujno uporablja 
sprednjo belo luč in zadnjo rdečo luč, saj tako voznikom 
sporočamo, da smo tam; priporočljivo je ime luč bodisi na 
kolesu ali pa vedno s sabo, da nas mrak ne preseneti.
 

3. Priporočljiva je uporaba čelade. Ta mora bi vedno trdno 
pripeta ob glavi, spodnji rob pa sega približno 2 cm nad

        obrvi, da učinkovito zaščiti možgane.
 

4. Kolo mora bi tehnično brezhibno, zato vedno pred začetkom 
sezone preverimo njegovo stanje in odpravimo

        pomanjkljivosti.
 

5. Tudi pri rekreativnem kolesarjenju ali celo gorskem 
kolesarjenju, ko je v ospredju bolj zabava in preživljanje 
prostega časa, moramo v prometu upošteva vsa pravila in 
poskrbe za brezhibnost koles (luč, odsevniki), da bomo

        dovolj varni.
 

6. Na kolesu ni priporočljivo peljati težjih tovorov, saj tako 
zmanjšujemo svojo stabilnost. Za manjše kose prtljage 
uporabimo posebne košare, torbe ali prtljažni prostor.
 

7. Otroka vozimo samo na posebnem homologiranem sedežu v 
ta namen, prav tako pa mora otrok uporablja zaščitno čelado 
(za otroke in mladostnike do 18. leta je zakonsko obvezna).
 

8. V prometu upoštevamo prometna pravila in znake,
        namenjene vozilom in kolesarjem.

?
 
9. Na kolesarskih stezah ne vozimo v nasprotni smeri, saj s tem 

ogrožamo sebe in druge kolesarje; prav tako ne kolesarimo 
na površinah za pešce, razen če je posebej dovoljeno, kjer pa 
smo pozorni na pešce.

Vir: www.nijz.si

FINA EU TOĆKA

Financiranje, EU sredstva, podpora
Pomoč in podpora pri iskanju informacij o  iz 
EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov (Norveški 
finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek), sistemu in pravilih za 
koriščenje teh sredstev tako potencialnim prijaviteljem kot samim 
izvajalcem projektov.

 Cilj Fine EU točke je:
·biti čim bolj uporabnikom prijazen informacijski servis s 

področja evropske kohezijske politike, kot tudi mednarodnih 
finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, 
EGP, Švicarski prispevek);

·zagotavljati hitre, pravilne in pregledne informacije o 
možnostih financiranja za posamezne ;

·predstavljati dobre zgodbe in preko njih rezultate in učinke s 
področja evropske kohezijske politike in mednarodnih 
finančnih mehanizmov;

·ozaveščati o pomenu EU sredstev za razvoj Slovenije in 
krepiti prepoznavnost evropske kohezijske politike in 
mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji;

·krepiti ozaveščenost potencialnih prijaviteljev projektov o 
pravilih in pomenu njihovega spoštovanja ter posredovati 
enotna in jasna tolmačenja;

·biti povezovalni člen med institucijami, ki so vključene v 
izvajanje evropske kohezijske politike in mednarodnih 
finančnih mehanizmov;

·krepiti kredibilnost posameznih ukrepov/ciljev/reform in 
krepiti zaupanje javnosti vanje.

 Kako deluje?
·v okviru spletne strani ,
·elektronskega naslova ,
·brezplačne telefonske številke 080 20 23, kjer vam je od 

ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, za vsa vprašanja na 
voljo sodelavec SVRK.

Vir: 

možnih virih financiranja

ciljne skupine

eu-skladi.si
eutocka.svrk@gov.si

www.eu-skladi.si

SEZONSKA DELA V KMETIJSTVU

Sezonska dela v kmetijstvu so priložnost za dodatni zaslužek in 
pridobivanje delovnih izkušenj. Tudi v letošnjem letu od spomladi do 
jeseni so sezonska dela v kmetijstvu pomemben del ponudbe prostih 
delovnih mest. Za tiste, ki ste brez zaposlitve, so lahko priložnost za 
dodatni zaslužek in pridobivanje delovnih izkušenj.  Ponujamo vam 
aktualne informacije o možnosti vključitve v sezonska dela v 
različnih slovenskih regijah. Informacije objavljamo glede na 
potrebe delodajalcev po takšnih delih v obdobju od aprila do 
novembra 2017.

Če se zanimate za občasna dela v kmetijstvu, vas vabimo, da na naši 
spletni strani spremljate objave potreb po sezonskih delih v kmetijstvu. 
Prijavite se lahko pri svojem svetovalcu na . Poglejte si 

 v kmetijstvu (prenovljeno: 12. 5. 
2017). 

uradu za delo
aktualno ponudbo sezonskih del

Vir: www.ess.gov.si
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