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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

Inovativnost v turizmu prispeva k večji privlačnosti 
turistične destinacije

Regionalni razvojni center Koper in Univerzitetni razvojni 
center in inkubator Primorske sta 14. aprila 2016 v Truškah 
organizirala podjetniški zajtrk na temo inovacij v turizmu in 
prehrani v okviru projekta AdriaFootouring, sofinanciranega iz 
evropskega programa čezmejnega sodelovanja IPA Adriatic. 
Dorijan Maršič iz Univerzitetnega razvojnega centra in 
inkubatorja Primorske je uvodoma spregovoril o pomenu 
inovativnosti v turizmu, s katero se lahko obogati ponudbo in 
izboljša storitve, kar poveča privlačnost destinacije. Njegov 
sodelavec Andrej Medved je predstavil gosta prvo vinsko 
kraljico slovenske Istre Elizabet Bordon in svetovalca za razvoj 
podeželja v Občini Piran Denisa Gojo. 

Bordonova je spregovorila o svoji družini, domačiji Bordon in 
njihovi vinski kleti. Denis Goja je nanizal dolgoletne izkušnje s 
promocijo krajevne skupnosti Padna in orisal potek 
vzpostavljanja razpršenega hotela. Ob zaključku je gostitelj 
Marinko Rodica zbranim predstavil vinsko klet Rodica. 

Napotke malim in srednjim podjetjem o inovacijah v turizmu pa 
ponuja tudi virtualni inkubator, ki je bil vzpostavljen v okviru 
projekta AdriaFootouring. Podjetnikom nudi nasvete o 
izboljšanju poslovanja in povečanju konkurenčnosti. Virtualni 
inkubator podjetjem pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi 
se srečujejo. 

Na posebnem spletnem portalu   je 
objavljenih več člankov o pomenu inovacij, spletnem 
marketingu, dobrih praksah ter o tehnološki inovativnosti v 
procesu predelave hrane. Registrirani uporabniki lahko 
zaprosijo tudi za nasvet strokovnjaka, tako domačega, kot 
tujega, vprašanja pa je mogoče zastaviti v več jezikih: 
italijanskem, angleškem, slovenskem, srbohrvaškem ali 
albanskem.

www.adriaincubator.eu
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SMART INNO NA MEDNARODNEM OBRTNEM 
SEJMU V KOPRU

V mesecu maju bo potekalo več dogodkov, ki jih bo Regionalni 
razvojni center Koper organiziral s partnerji projekta SMART 
INNO. 

Regionalni razvojni center Koper se bo v okviru projekta 
SMART INNO udeležil 23. mednarodnega  obrtno-
podjetniškega sejma, ki se bo odvijal 25. - 29. 5. 2016 v Kopru v 
Areni Bonifika. Namen tega nastopa je promocija projektnih 
aktivnosti med ključnimi deležniki, političnimi odločevalci in 
javnostjo za izboljšanja dostopnosti do finančnih virov za mala 
podjetja ter promocija iniciative vzpostavitve mreže poslovnih 
angelov jadransko – jonskega območja. Na sejmu bo potekal 
tudi poseben regionalni dogodek za podjetnike, na katerem 
bodo prisotne vse ključne podjetniške podporne inštitucije iz 
regije. 

Prav tako v maju, 18.5.2016, bo potekala tudi transnacionalna 
konferenca o inovativnosti v malih in srednjih podjetjih, kjer 
bodo predstavljeni mehanizmi in smernice v IPA državah. 
Predstavljene bodo smernice Slovenije, Italije in Hrvaške ter 
konkretni primeri kako z inovacijami do uspešnega podjetja. 

Aktivnosti potekajo v okviru projekta SMART INNO 
(Jadranski čezmejni program IPA 2007-2013), ki 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. 

LAS ISTRE, JAVNI RAZPISI

Člane skupščine LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Koper, Izola in Piran) obveščamo, da je bila 
Strategija lokalnega razvoja LAS (skrajšano: SLR) pravočasno 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. Predvidoma bo to v drugi polovici leta 2016. 

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
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DOBRE PRAKSE

Uspešno okolje je podlaga za posameznikov uspeh

Koprska podjetnica dr. Karmen Rodman uspešno vodi 
center poslovnih storitev KonektOn d.o.o., ki razvija odprto 
podjetniško kulturo ter podjetnikom in podjetjem 
konkretno pomaga na poti do uresničitve njihovih 
poslovnih izzivov. Njena področja specializacije so 
postavitev konsistentnega poslovnega modela, učinkovite 
trženjske strategije, odmevnega komuniciranja z okoljem, 
vodenje notranjih in zunanjih sodelavcev k ciljem 
razvijanja inovacij v vsakodnevnih opravilih predvsem v 
malih in srednje velikih podjetjih. Posameznike, s katerimi 
razvija rešitve ali se udeležijo njenih izobraževanj, najbolj 
pritegnejo pozitivna energija, zavzet pristop, konkretni 
nasveti in spodbujanje k aktivnem reševanju izzivov. 

Rodmanova ima dvajsetletne izkušnje v gospodarstvu in 
akademski sferi. V mednarodni storitveni gospodarski družbi je 
bila vodja prodaje in marketinga. Kot raziskovalka in 
visokošolska učiteljica sodeluje že deset let z Univerzo na 
Primorskem. Pred tremi leti je ustanovila center KonektOn, 
stičišče za podjetnike, ki si želijo premikov in rezultatov, 
predvsem pa za to potrebujejo konkreten načrt, znanje in 
informacije. Rodmanova je poleg tega ocenjevalka poslovnih 
načrtov v okviru regijskih in nacionalnih natečajev, sodeluje z 
različnimi podpornimi institucijami za podjetništvo in se 
zavzema za povezovanje, sodelovanje in krepitev podpornega 
okolja. Kakor večkrat pravi: »Ne moremo biti uspešni v 
neuspešnem okolju. Posameznik je lahko uspešen le, če deluje v 
uspešnem okolju. Zato mora biti naš skupen cilj uspešna 
skupnost.« 

Pri svojem delu izpostavlja povezovanje v obliki Sodelovalnega 
podjetništva®. Rodmanova ga je pred tremi leti razvila in 
vpeljala v slovenski prostor. Deluje na načelu skupnosti, v 
katero se lahko podjetniki vključijo s svojim konkretnim 
poslovnim izzivom. Podjetniki se na rednih srečanjih učijo, 
izmenjujejo znanje in izkušnje, razvijajo poslovne rešitve, 
oblikujejo nove ideje, spodbujajo kreativnost, obenem pa 
kritično razmišljajo za drugega in si medsebojno svetujejo. 
Danes je že 43 podjetnikov pristopilo k Sodelovalnemu 
podjetništvu®, pri čemer ti najpogosteje izpostavljajo odprto 
izmenjavo mnenj, zanesljivost in partnerstvo. Partnerji 
skupnosti niso konkurenti, temveč člani mreže, ki krepijo svoje 
poslovne in prodajne priložnosti. 

KonektOn danes združuje dvanajst strokovnjakov, specialistov 
za posamezna področja, pod skupno blagovno znamko 
KonektOn Solutions. Na ta način se usmerja na mikro in majhna 
podjetja, ki imajo konkretne poslovne izzive, vendar pa nimajo 
dovolj časa, znanja ali drugih virov, ki bi jim v rednem 
poslovanju omogočili preboj ali intenzivno ukvarjanje s tržno 
priložnostjo. Z najemom zunanjih strokovnjakov, ki izziv 
razvijejo in implementirajo, podjetje pridobi na času in 
uspešnosti. A pogoj je odprta komunikacija, sodelovanje in 
pripravljenost za spremembe.

Ekipa KonektOn Solutions je tako močna referenčna točka tudi 
za druga področja delovanja centra KonektOn. V slednjem 
razvijajo namreč tudi področje socialnega podjetništva, 
katerega cilj je ustvarjanje družbene koristi in dolgoročnih 
učinkov, pozitivnih za skupnost. Nudijo podporo ob 
ustanovitvi, upravljanju in vodenju, usposabljajo vodstveni 
kader socialnega podjetja, pomagajo pri zagonu, pravni ureditvi 
in trženju ter sodelujejo z lokalnimi skupnostmi obalno-kraške 
regije in nacionalnimi organi pri načrtovanju politik na 
področju socialnega podjetništva. 

Center KonektOn je tudi referenčni center za krepitev ženskega 
podjetništva v Obalno-kraški in Notranjsko-primorski regiji. 
Mentorski programi, izobraževanja in svetovanja so namenjena 
prav podjetnicam za uresničevanje njihovih poslovnih idej, 
razvijanje inovativnosti in podjetnosti ter uspešno usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja. V tem okviru  pravkar poteka 
projekt MEMA – Mreža za enake možnosti, sofinanciran iz 
Norveškega finančnega mehanizma, s katerim razvijajo 
vseslovensko mrežo regijskih skupin žensk, ki krepi aktivacijo 
in ekonomsko samovzdržnost žensk. KonektOn je poleg tega 
soustanovitelj in član Sveta za inovativnost žensk, ki povezuje 
ženske v gospodarstvu, podjetnice, raziskovalke ter podpira 
njihove inovativne ideje. 

Rodmanova kot uspešna podjetnica usklajuje raznovrstne 
dejavnosti in ima poleg tega še dovolj časa za zasebno življenje. 
Na vprašanje, kako ji to uspeva, odgovarja: »Pomembno je 
delati s srcem. Takrat imaš odprta ušesa, se učiš in rasteš. To 
drugi čutijo, se odprejo v komunikaciji in spoznajo, da se s 
sodelovanjem in kolektivnim znanjem zmeraj najde rešitev. 
Sicer pa podjetništvo ni služba. Je način življenja. Gre za 
prepletanje različnih vlog, ki jih posameznik v dnevu ima, 
razporeja čas med njimi in nenehno išče ravnotežje med 
dejavnostmi, ki mu prinašajo nasmeh na obraz.« 

www.konekton.net
info@konekton.net

foto: arhiv RRC Koper
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI ZA MESEC 
APRIL

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

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

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

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

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

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

Info: 031 734 478, Heidi Bartolič

BREZPLAČNI POSVET PRI ČEZMEJNEM 
POSLOVANJU

Priložnosti in pasti pri čezmejnem poslovanju slovenskih podjetij v 
Italiji in na Hrvaškem«

Datum: 27. maj 2016, ob 10. uri
Kraj: dvorana Bonifika Koper (sejna soba, 2. nadstropje), Cesta Zore 
Perello Godina 3, Koper
Območne obrtno-podjetniške zbornice Izola, Koper, Piran in Sežana 
organizirajo v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim 
združenjem iz Trsta v času 23. mednarodnega obrtno-podjetniškega 
sejma v Kopru brezplačni posvet na temo: »Priložnosti in pasti pri 
čezmejnem poslovanju slovenskih podjetij v Italiji in na 
Hrvaškem«, ki bo potekal v petek, 27. maja 2016, ob 10. uri v dvorani 
Bonifika Koper (sejna soba, 2. nadstropje), Cesta Zore Perello Godina 
3, Koper.
Program:

10.00 - 10.30 Priložnosti in problematika slovenskih podjetij 
ob vstopu na italijanski trg 

SDGZ in Servis d.o.o., Trst 

10.30 - 11.00 Kako poslovati na Hrvaškem OOZ Sežana 

11.00 - 11.30 Priložnosti za Slovenska podjetja, ki investirajo 
na Hrvaškem 

Tiko Pro d.o.o. 

11.30 - 11.45 Vprašanja in odgovori 

 

Kotizacije ni!

Prijave in dodatne informacije: Potrebne so predhodne prijave. 
Prijave zbirajo soorganizatorji dogodka, kjer so vam na razpolago za 
dodatne informacije:

·OOZ Izola, 05 640 03 20, Tanja Žlogar ali

·OOZ Koper, 05 613 90 13, Andreja Kozlovič ali

·OOZ Piran, 05 677 09 91 Lidija Srša Janušič ali

·OOZ Sežana, 05 730 00 60 Marija Rogan Šik ali

·SDGZ Trst, 040 672 48 12

Vprašanja v zvezi s posvetom lahko udeleženci pošljejo že pred 
posvetom po e-pošti: .marija.rogan@ozs.si

CARINSKI POSTOPKI PO 1.5.2016

S 1. 5. 2016 se bo začela v celoti uporabljati Uredba (EU) št. 
952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o 
Carinskem zakoniku Unije (CZU), ki je začela veljati že 30. 10. 
2013. Prav tako se bodo začeli uporabljati akti potrebni za njegovo 
uvedbo: Izvedbena uredba (IU), Delegirana uredba (DU), posebni 
akt, ki bo opredelil izvajanja carinskih postopkov v prehodnem 
obdobju (PDU) in nacionalna zakonodaja potrebna za uvedbo CZU. 
V sklopu priprav na začetek veljavnosti nove zakonodaje, je bil 
pripravljen dokument Carinski postopki po 1. 5. 2016, v katerem se 
opredeljene bistvene spremembe, ki jih prinaša nova carinska 
zakonodaja. Glede na prehodno obdobje za uvedbo carinskega 
zakonika, je v dokumentu poudarek na spremembah, ki jih bo 
potrebno upoštevati že s 1. 5. 2016. 

Več: www.fu.gov.si

UVEDBA NADZORA NAD UVOZOM 
DOLOČENIH PROIZVODOV

Evropska komisija načrtuje ponovno vzpostavitev nadzora nad 
uvozom določenih proizvodov iz železa in jekla. Zaradi tega bo ob 
uvozu potrebno priložiti listino o nadzoru. Evropska komisija načrtuje 
ponovno vzpostavitev nadzora nad uvozom določenih proizvodov iz 
železa in jekla. V zvezi s tem Komisija najavlja novo izvedbeno 
uredbo, ki bo objavljena v zadnjem tednu aprila v Uradnem listu 
Evropske unije. Uredba bo začela veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije. Za uvoznike to pomeni, da bodo morali 
ob uvozu določenih izdelkov iz železa ali jekla, iz določenih tretjih 
držav predložiti listino o nadzoru. Listino o nadzoru za uvoz določenih 
izdelkov iz železa ali jekla bo v Sloveniji izdajalo: Ministrstvo za 
finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Kranj, 
Oddelek za TARIC, Spodnji plavž 6c, SI-4270 Jesenice 

Telefon: 04 202 7583, E: Faks: 04 202 4969

Vir: 

 taric.fu(at)gov.si, 

www.fu.gov.si

ZDRUŽENJE LJUBITELJEV ZELIŠCARSTVA  OBALE IN 
KRASA - ZOK 

IN  SREDIŠCE ROTUNDA KOPER
Destradijev trg 1, 6000 Koper                                                                                     

USTANOVITEV ZADRUGE "ZELIŠCA ISTRE IN 
KRASA"  -  POBUDA

Društvo Zdrav podjetnik in Središce Rotunda sta, na pobudo nekaterih 
ljubiteljev zelišcarstva Obale in Krasa, oblikovala interesno združenje 
ljubiteljev zelišcarstva Obale in Krasa z namenom, da se  skupaj 
usposabljajo, izobražujejo in proucijo možnosti tesnejšega 
sodelovanja pri oblikovanju pravnega subjekta, ki bi deloval na 
pridobitni zasnovi. Dolgorocni cilj je ustanovitev socialnega 
podjetja ali zadruge.

Člani združenja se srecujejo na  delovnih srecanjih, praviloma vsak 
drugi mesec. Tako so bili  v letu  2016 izoblikovani naslednji 
specificni cilji, ki  opravicujejo nujnost  sodelovanja:
- Hitrejše nastajanje novih delovnih mest in zaposlovanje 
ranljivih ciljnih skupin,
- Nastanek učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo 
na področju zdravilnih in avtohtonih rastlin (zelišč),
- Hitrejši in učinkovitejši proces uresničitve podjetniške ideje 
ali pobude,

Izvajanje projekta Strategija razvoja zadruge Zelišča Istre in 
Krasa sofinancira Slovenski regionalni razvojni sklad

- Omogočiti dvig in širitev znanj ter izobrazbene ravni 
prebivalcev na področju zdravilnih in avtohtonih rastlin (zelišč),
- Pozitiven vpliv na gospodarski razvoj.

Vse zainteresirane posameznike in pravne osebe prijazno vabimo, da 
se nam pridružite.  Dodatne informacije:  e-pošta: 

, tel. 041 836 011 ali tel: 031 734 478, Heidi Bartolič, 
promotorka projekta. 

Informacijsko in promocijsko dejavnost za projekt  "Strategija 
razvoja zadruge Zelišča Istre in Krasa" izvaja družba D-Bartol 
d.o.o. po pooblastilu naročnika ZOK.

info@zdrav-
podjetnik.si

- Spodbujanje podjetniške kulture,
- Izboljšanje in razširitev podjetniške priložnosti in 
konkurenčnosti posameznikov na trgu,

mailto:info@zdrav-podjetnik.si
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JAVNE OBJAVE LOKALNIH SKUPNOSTI

MESTNA OBČINA KOPER

Javni razpis za izbiro izvajalca javne službe na področju zaščite 
živali na območju Občine Izola, Mestne občine Koper, Občine 
Piran in Občine Ankaran 

Na podlagi Javnega razpisa za izbiro izvajalca javne službe na področju 
zaščite živali na območju Občine Izola, Mestne občine Koper, Občine 
Piran in Občine Ankaran, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 29/2016 
z dne 22.4.2016, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane, da v 
skladu z objavljenim javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, 
oddajo svojo prijavo za izvajalca javne službe na področju zaščite 
živali na območju Občine Izola, Mestne občine Koper, Občine Piran in 
Občine Ankaran, vključno z upravljanjem zavetišča za zapuščene 
živali v Dvorih – Sv. Antonu pri Kopru najkasneje do 23.5.2016 do 
12.00 ure 

osebno: v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 
Koper ali po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 
Koper. Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno 
dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku. 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom posreduje Urad za družbene 
dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper 
(kontaktni osebi: Marko Gorišek, tel. št. 05 66 46 246 in 05 66 46 239; 
elektronski naslov:  in Helena Benčič, tel. št. 
05 66 46 311 in 05 66 46 239; elektronski naslov: 
helena.bencic@koper.si).Vse zahteve za pojasnila in dodatne 
informacije se lahko naslavljajo zgolj preko elektronske pošte na 
zgoraj navedena naslova, in sicer do 13.5.2016.

marko.gorisek@koper.si

OBČINA TOLMIN

Obcina Tolmin objavlja Javni razpis za izbiro izvajalcev Letnega 
programa športa v obcini Tolmin v letu 2016, na katerega se lahko 
prijavijo tisti izvajalci, ki so doloceni v 8. clenu Zakona o športu in ki 
izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju športa v Obcini 
Tolmin. Rok za oddajo prijav se iztece v ponedeljek, 9. maja 2016.
 
ODDAJA PRIJAVE - NACIN PREDLOŽITVE IN ROK ZA 
ODDAJO: Prijava se lahko odda izkljucno na predpisanih razpisnih 
obrazcih, in sicer v zaprti kuverti, opremljeni z oznacbo "ZA RAZPIS - 
ŠPORT". Prijavo lahko vlagatelji:
" pošljejo kot priporočeno pošiljko po pošti, na naslov Zavod 
KŠM Tolmin, p.p. 80, 5220 TOLMIN, ali
" oddajo osebno v pisarni Zavoda KŠM Tolmin, Dijaška ulica 
12/b, TOLMIN (stavba Šolskega centra Tolmin).
Razpisne obrazce lahko vlagatelji prevzamejo vsak delovni dan od 
objave do izteka razpisa, med 13. in 15. uro, na sedežu Zavoda KŠM 
Tolmin. Po naročilu lahko obrazce vlagatelji prejmejo prek elektronske 
pošte, na voljo pa so tudi med priponkami na dnu te strani.
Za pravočasne bodo štete prijave, ki bodo oddane najkasneje v 
ponedeljek, 9. maja 2016, do 12. ure (velja prejemna teorija).

DODATNE INFORMACIJE IN POJASNILA: Dodatne 
informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani 
dobijo pri Branku Veliščku, ki je dosegljiv na telefonski številki 041 
695 675 in/ali elektronskem naslovu direktor@ksm.si.

Vir: www.tolmin.si

OBČINA NOVA GORICA

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih 
društev v Mestni občini Nova Gorica za leto 2016

Namen: Sofinanciranje programov turističnih društev na področju 
promocije, razvoja celovitih turističnih prozivodov, trženja ponudbe 
ozaveščanja krajanov, organizacije prireditev ipd. Rok za prijavo: 
4.5.2016 do 12. Ure

Vir: www .nova-gorica.si

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA

Povabilo kmetovalcem k nabavi embalaže v okviru kolektivne 
tržne znamke »IZVORNO IZ VIPAVSKE DOLINE«
Rok za prijavo: 06.05.2016, 12:00
Datum objave: 26.04.2016 00:00
Številka: Razvojna agencija ROD Ajdovščina
Vabljeni k oddaji VLOGE za pridobitev pravice do nabave in uporabe 
embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s 
poreklom Vipavske doline v okviru kolektivne tržne znamke »Izvorno
iz Vipavske doline«. Kolektivna tržna znamka »Izvorno iz Vipavske 
doline« je ena od štirih pod-znamk tržne znamke Vipavska dolina, ki je 
znamka prostora celotnega območja šestih lokalnih skupnosti: Občine 
Vipava, Občine Ajdovščina, Občine Renče – Vogrsko, Občine 
Šempeter – Vrtojba, Občine Miren – Kostanjevica in Mestne občine
Nova Gorica. 

Za dodatne informacije in pojasnila pokličite na 05 365 36 00 oziroma 
pošljite elektronsko pošto na e-naslov: ra.rod@siol.net. Kontaktni
osebi sta Suzana Ž. Ferjančič in Meta Rustja.

Vir: www.mojaobcina.si/sempeter.vrtojba

Javni razpis za pridobitev nadomestne koncesije za opravljanje 
javne zdravstvene službe na področju fizioterapije za območje 
Mestne
občine Koper 

1. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE  
Na podlagi Javnega razpisa za podelitev nadomestne koncesije za 
izvajanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 31/2016 z dne 29.4.2016, Mestna 
občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, v nadaljnjem 
besedilu koncedent, vabi zainteresirane prijavitelje, da oddajo prijavo 
za pridobitev nadomestne koncesije za opravljanje javne zdravstvene 
službe na področju fizioterapije za območje Mestne občine Koper, 
najkasneje do 24.5.2016 do vključno 10.00 ure 

Kontaktna oseba koncedenta je Helena Benčič, Urad za družbene 
dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, Koper (tel. št. 05 66 46 311 in 
05 66 46 239; elektronski naslov: helena.bencic@koper.si).

 Vir: www.koper.si

OBČINA SEŽANA

Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Sežana za leto 2016
Rok: 13.5.2016

Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v 
občini Sežana za leto 2016
Rok: 30.5.2016

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega 
in  zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2016
Rok: 16.5.2016 

Vir: www.sezana.si

http://www.sezana.si
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DAVKI/PRISPEVKI

NOVOSTI OBRAČUNA  DDV PRI UVOZU

Sprememba pri obračunu DDV od uvoza je vsekakor dobrodošla, saj 
bo lahko pozitivno vplivala na denarni tok zavezancev, ki bo po novi 
ureditvi večinoma nevtralen, hkrati pa je sistem samoobdavčitve med 
zavezanci že dobro znan, zato novost ne bo prinesla dodatnega 
bremena za zavezance. 

Prva novost je opredelitev trenutno veljavnih davčnih stopenj v ZDDV-
1. V Sloveniji se že od 1. julija 2013 DDV obračunava in plačuje po 
splošni stopnji 22 odstotkov ter nižji stopnji 9,5 odstotka. Vendar sta 
bili obe stopnji uvedeni v zakonodajo z ZUJF kot začasni ukrep, 
medtem ko je vlada oziroma državni zbor z vnosom obeh stopenj v sam 
ZDDV-1 poskrbel, da je ta ukrep postal trajen, zakonodaja pa 
pregledna, tako da so stopnje DDV zdaj predpisane s samo zakonodajo 
o DDV.

Obračun DDV pri uvozu na podlagi samoobdavčitve
Drugo novost, ki bo pomembno vplivala na poslovanje mnogih 
subjektov na trgu, je vlada predstavila kot poenostavitev 
administrativnih opravil pri davčnih obveznostih, in sicer tako, da se bo 
DDV pri uvozu obračunaval na podlagi samoobdavčitve, in ne kot 
dajatev, ki jo neposredno ob uvozu odmeri carinski organ. Takšno 
ureditev poznajo že v mnogih državah EU in še bolj kot 
administrativno poenostavitev dejansko prinaša veliko prednost z 
vidika denarnega toka za uvoznike blaga. Direktiva o DDV namreč 
državam članicam omogoča uporabo odloženega plačila DDV pri 
uvozu. Države članice torej lahko določijo, da določenim kategorijam 
oseb DDV ni treba plačati ob uvozu, temveč šele na podlagi 
samoobdavčitve, kjer obveznost zavezanci sami izkažejo v obračunu 
DDV, hkrati pa imajo ob izpolnjevanju pogojev pravico do odbitka 
tako obračunanega DDV.

Novost DDV pri uvozu je za registrirane v Sloveniji
Po trenutno veljavni ureditvi se torej DDV ob uvozu pobira kot uvozna 
dajatev, ki je v celoti zavarovana in plačana skladno s carinskimi 
predpisi in jo ob uvozu obračuna carinski organ. Davčni zavezanec 
lahko tak DDV odbija v okviru rednega obračuna DDV na podlagi 
carinske listine, na kateri je bil DDV obračunan. Od 1. julija 2016, ko 
začne veljati nova ureditev, se bo DDV od uvoza izkazal v obračunu 
DDV (samoobdavčitev), hkrati pa bodo zavezanci ob izpolnjevanju 
pogojev v okviru istega obračuna lahko tudi odbijali DDV. Pri tem je 
pomembno, da bodo lahko to ureditev uporabljali zgolj nekateri 
subjekti. Prvi in glavni pogoj je, da so davčni zavezanci registrirani za 
DDV v Sloveniji. Če je uvoznik fizična oseba ali drug davčni 
zavezanec, ki ni registriran za DDV ali ni registriran za DDV v 
Sloveniji, nove sheme torej ne bo mogel uporabljati in bo še vedno 
veljalo, da DDV ob uvozu odmeri carinski organ.

Podatki za napoved DDV
Prejemnik blaga, ki je registriran za DDV v Sloveniji, bo moral ob 
uvozu zagotoviti te informacije, če bo želel obveznost izkazati v svoji 
napovedi DDV:

·svojo identifikacijsko številko za DDV v Sloveniji,
·davčno osnovo,
·stopnjo DDV in
·znesek DDV.

Omejitev za prejemnike blaga, ki niso registrirani v Sloveniji
Posebna omejitev velja za prejemnike blaga, ki nimajo sedeža v 
Sloveniji, so pa pri nas identificirani za DDV. Ti bodo lahko 
obračunavali in plačevali DDV po novi shemi, torej v okviru svoje 
redne napovedi DDV v Sloveniji, če bodo imenovali davčnega 
zastopnika. Davčni zastopnik je lahko oseba, ki je identificirana za 
DDV v Sloveniji in je solidarno odgovorna za plačilo DDV od uvoza. 
Tuji davčni zavezanci, registrirani za DDV v Sloveniji, bodo morali v 
carinski deklaraciji poleg prej navedenih podatkov navesti še podatek o 
davčnem zastopniku. Zavezanci, ki nimajo sedeža v Sloveniji in ne 
bodo imenovali davčnega zastopnika, pa bodo DDV pri uvozu še 
vedno plačevali kot uvozno dajatev, plačano ob uvozu, čeprav so 
registrirani za DDV.

Vir: Moj spletni priročnik 16/16

Prvega julija letos se bodo začele uporabljati vsebinske spremembe iz 
novele zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki so bile 
objavljene konec novembra lani v uradnem listu. 

DDV SPREMEMBE

Julij bo prinesel spremembe, ki jih novela ZDDV-1, objavljena 
lanskega novembra.

Spremembe prinašajo opredelitev trenutno veljavnih davčnih stopenj v 
ZDDV-1. Čeprav se DDV že od leta 2013 obračunava in plačuje po 
splošni stopnji 22 odstotkov ter nižji stopnji 9,5 odstotka, bo ta 
ukrep šele zdaj postal trajen. Poenostavili bodo tudi administrativna 
opravila pri davčnih obveznostih – DDV pri uvozu se bo obračunaval 
na podlagi samoobdavčitve in ne kot dajatev, ki jo neposredno ob 
uvozu odmeri carinski organ, kar prinaša tudi veliko prednost z vidika 
denarnega toka za uvoznike blaga. 

Od 1. julija 2016 se bo DDV od uvoza izkazal v obračunu DDV 
(samoobdavčitev), hkrati pa bodo zavezanci ob izpolnjevanju 
pogojev v okviru istega obračuna lahko tudi odbijali DDV. Pri tem 
je pomembno, da bodo lahko to ureditev uporabljali zgolj nekateri 
subjekti. Prvi in glavni pogoj je, da so davčni zavezanci registrirani za 
DDV v Sloveniji. Če je uvoznik fizična oseba ali drug davčni 
zavezanec, ki ni registriran za DDV ali ni registriran za DDV v 
Sloveniji, nove sheme torej ne bo mogel uporabljati in bo še vedno 
veljalo, da DDV ob uvozu odmeri carinski organ.

 Tuji davčni zavezanci, registrirani za DDV v Sloveniji, bodo morali v 
carinski deklaraciji poleg prej navedenih podatkov navesti še podatek o 
davčnem zastopniku. Zavezanci, ki nimajo sedeža v Sloveniji in ne 
bodo imenovali davčnega zastopnika, pa bodo DDV pri uvozu še vedno 
plačevali kot uvozno dajatev, plačano ob uvozu, čeprav so registrirani 
za DDV.

Vir: Podjetniški portal

Prejemnik blaga, ki je registriran za DDV v Sloveniji, bo moral ob 
uvozu zagotoviti te informacije, če bo želel obveznost izkazati v svoji 
napovedi DDV: svojo identifikacijsko številko za DDV v Sloveniji, 
davčno osnovo, stopnjo DDV in znesek DDV. 

Kot pravijo pri Podjetniškem portalu, velja 
posebna omejitev za prejemnike blaga, ki 
nimajo sedeža v Sloveniji, so pa pri nas 
identificirani za DDV. Ti bodo lahko 
obračunavali in plačevali DDV po novi 
shemi, torej v okviru svoje redne napovedi 
DDV v Sloveniji, če bodo imenovali 
davčnega zastopnika. Davčni zastopnik je 
lahko oseba, ki je identificirana za DDV v 
Sloveniji in je solidarno odgovorna za 
plačilo DDV od uvoza.

NOVA IZDAJA DOKUMENTA: DAVČNA OSNOVA

1. izdaja, veljavnost od 25. 4. 2016.

 

Celotna informacija: 

 Posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov za davek od dohodkov pravnih oseb (1. izdaja)   

www.fu.gov.si
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ZAKONODAJA

KRATKOTRAJNO DELO

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro 
družbi z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri 

 z največ 10 zaposlenimi, pri čemer gre največkrat za pomoč 
sorodnika. Pri opravljanju dela morajo biti izpolnjeni tudi drugi 
zakonsko določeni pogoji. 

Pomoč sorodnika: ta lahko uveljavlja stroške
Pri kratkotrajnem delu gre po vsebini za opravljanje dela ali storitev na 
podlagi , so sporočili s Fursa. Po 

iz drugega pogodbenega 
razmerja vključuje vsak posamezni prejemek za opravljeno delo ali 
storitev. Morebitna izplačila povračila stroškov (prehrana, prevoz na 
delo), izplačana osebi, ki opravi kratkotrajno delo, se štejejo za 
dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

Uveljavljajo se lahko stroški prevoza in nočitve
Davčna osnova od navedenega dohodka je vsak posamezni dohodek, 
zmanjšan za normirane stroške v višini 10 odstotkov dohodka. Poleg 
normiranih stroškov je mogoče uveljavljati tudi dejanske stroške 
prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, in sicer se 
priznajo na podlagi dokazil pod pogoji in do višin, ki jih na podlagi 44. 
člena tega zakona določi vlada, so še sporočili na Fursu. Če vam pri 
kratkotrajnem delu pomaga sorodnik ali druga oseba, ta lahko 
uveljavlja povračilo stroškov!

samozaposleni 
osebi

Spomnimo, za kratkotrajno delo sklenitev 
pogodbe ni nujna.

drugega pogodbenega razmerja
Zakonu o dohodnini dohodek (Zdoh-2) 

Kdo lahko opravlja kratkotrajno delo?
Kratkotrajno delo lahko opravljajo:

·zakonec / zunajzakonski partner / partner v registrirani 
istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali 

,
·zakonec / zunajzakonski partner / partner v registrirani 

istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali solastnika 
mikrodružbe ali samozaposlene osebe, oseba, s katero je 
lastnik ali solastnik družbe ali samozaposlene osebe v 
sorodu v ravni vrsti do prvega kolena,

·starši in otroci zakonca / zunajzakonskega partnerja / partner 
v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika 
mikrodružbe ali samozaposlene osebe.

Vir: 

samozaposlene osebe

www.data.si

Kratkotrajno delo

nočnega dela odmorov in 
počitkov

varnosti 
in zdravju pri delu

pomoči pri delu ni treba plačati.

 se mora glede 
zaposlovanja oseb, mlajših od 18 let, 
delovnega časa, , 

 ter varstva nekaterih kategorij 
delavcev, opravljati v skladu s predpisi o 
delovnih razmerjih ter predpisi o 

. Pri kratkotrajnem delu 
delovne 

SOBODAJALKA - UPOKOJENKA

Ali je upokojenka lahko sobodajalka brez vpliva na zmanjšanje 
pokojnine?

Gospa lahko ohrani status upokojenke le, v kolikor bo sobe oddajala 
največ 5 mesecev v letu. V navedenem primeru Zakon o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ne zahteva zavarovanja kot pri 
samozaposleni osebi, ker ne gre za opravljanje dejavnosti v smislu 15. 
člena ZPIZ-2, temveč gre za posebni primer zavarovanja po ZPIZ-2, 
20. čl. 3. odst. 8. alineja. Iz navedenega določila ZPIZ-2 je razvidno, da 
gre za poseben primer zavarovanja, in sicer zgolj za invalidnost in smrt, 
ki je posledica poškodbe pri delu, po katerem so obvezno zavarovane 
tudi osebe, ki ne glede na določbo prvega odstavka 15. člena tega 
zakona niso zavarovane po 15. členu tega zakona in v skladu s predpisi 
o gostinstvu le občasno, največ do pet mesecev v koledarskem letu 
opravljajo dejavnost kot sobodajalci fizične osebe oziroma z osebnim 
delom in brez zaposlenih opravljajo dejavnost domače in umetnostne 
obrti po predpisih, ki urejajo to dejavnost.

V kolikor tega pogoja ne more izpolnjevati, se je dolžna kot 
sobodajalka vpisati v davčni register na Finančnem uradu kot 
fizična oseba, ki opravlja dejavnost, kar pomeni, da je status 
upokojenke kot uživalke pokojnine prekinjen, saj po novem ni več 
združljiv z opravljanjem dejavnosti. 

Nadaljevanje na strani 9.

ODPRAVNINA

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

Delavcu je delodajalec dolžan izplačati odpravnino v naslednjih 
primerih:

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

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

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

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

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

Če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače, je 
delavcu treba odpravnino izplačati ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi 
oz. delovnega razmerja. Delodajalec delavcu ni dolžan izplačati 
odpravnine, če zagotovi varstvo delavca pred prenehanjem delovnega 
razmerja na drugačen način. To lahko zagotovi s ponudbo drugega 
ustreznega dela v skladu z 91. oz. 92. členom ZDR-1 ali z dokupom 
delovne dobe delavca do upokojitve v skladu s 5. odstavkom 132. člena 
ZDR-1. Odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja so lahko za 
podjetje velika finančna obremenitev, še posebej, ko gre za manjša 
podjetja, ki so finančno podhranjena. Iz tega razloga se v praksi 
delodajalci z delavci večkrat dogovorijo o znižanju odpravnine ali celo 
o odpovedi pravice do odpravnine, za kar običajno sklenejo pisni 
sporazum ali delavcu v podpis ponudijo pisno izjavo. Pri tem je treba 
opozoriti, da je takšen dogovor med delavcem in delodajalcem 
neveljaven, saj se delavec pravici do odpravnine ne more odpovedati, 
niti je ni možno zmanjšati. Kljub sklenitvi pisnega sporazuma ali pisne 
izjave lahko delavec v roku petih let sodno zahteva izplačilo! 
Zmanjšanje višine odpravnine je možno le v primeru, kadar je 
delodajalec v sodnem postopku prisilne poravnave. 

V skladu s 5. odstavkom 108. člena ZDR-1 se lahko v postopku prisilne 
poravnave delavec in delodajalec pisno sporazumeta o načinu, obliki 
ali zmanjšanju višine odpravnine, če bi bil zaradi izplačila odpravnine 
ogrožen obstoj večjega števila delovnih mest pri delodajalcu. Ta 
določba velja le v primeru odpravnine zaradi odpovedi iz poslovnih 
razlogov ali iz razloga nesposobnosti. V vseh ostalih primerih pa je 
sporazum z delavcem o zmanjšanju ali odpovedi pravice do 
odpravnine neveljaven!

Vir: Plače in kadri
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Nadaljevanje strani 8.

V skladu s stališčem Ministrstva za zdravje, št. 180-3/2014/2 z dne 6. 2. 
2014 se plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni in 
mesečnega zneska prispevka po 55.a členu ZZVZZ za sobodajalce - 
fizične osebe, ki v skladu s predpisi o gostinstvu to dejavnost 
opravljajo le občasno, največ do pet mesecev v koledarskem letu, 
določi na način, da se znesek prispevka za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni (0,53 % od povprečne bruto plače za oktober 
preteklega leta) ter znesek prispevka po 55.a členu ZZVZZ (6,36 % od 
zneska 25 % povprečne bruto plače za oktober preteklega leta) 
pomnoži s petimi meseci, tako dobljeni znesek pa deli z 12 mesecev.

Vir: Računovodski in davčni nasvet

NOV CARINSKI ZAKONIK

Carinski zakonik Unije, ki se bo začel uporabljati s 1. majem 2016, 
je pomemben korak pri nadaljnji modernizaciji carinske unije. Z 
začetkom maja 2016 se bo začel uporabljati nov Carinski zakonik 
Unije, ki sta ga Evropski svet in Evropski parlament sprejela 9. 
oktobra 2013. Prenovljeni Carinski zakonik Unije je začel 
veljati 30. oktobra 2013, v celoti pa se bo začel uporabljati 1. 
maja 2016. Za dokončno vzpostavitev elektronskih sistemov je 
določeno prehodno obdobje do 31. decembra 2020. 

Vir: www.fu.gov.si

OBRAZEC - POTRDILO O POREKLU BLAGA

Po 1. maju 2016 se bo še vedno uporabljal obstoječi obrazec za potrdilo 
o poreklu blaga / Cerificate of origin, ki je namenjen dokazovanju 
nepreferencialnega porekla blaga. 

Do uveljavitve Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije 
(ZICZEU) ni pravne podlage za izdajanje potrdil o poreklu blaga/ 
Cerificate of origin s strani carinskih organov. 

Vir: www.fu.gov.si

V skladu z Zakonom o izvajanju carinske 
zakonodaje Evropske unije (ZICZEU), ki bo 
stopil v veljavo predvidoma v maju 2016, bo 
predpisan nekoliko spremenjen obrazec za 
potrdilo o poreklu blaga / Certificate of origin. 
Še vedno pa se bodo uporabljali tudi obstoječi 
obrazci in sicer vse do prodaje zalog. 

KNJIGOVODSKA EVIDENCA BLAGOVNIH 
ZNAMK

Podjetje ima v registru OS blagovne znamke, ki se amortizirajo in 
imajo še knjigovodsko vrednost. Ker jih trenutno ne uporabljajo, so 
zaprli maloprodajne enote. Ali morajo blagovno znamko izločiti iz 
registra OS ali jo pustijo v registru in amortizacijo obračunavajo do 
njenega izteka? 

Blagovna znamka je neopredmeteno sredstvo družbe/podjetnika. Je 
pravica, s katero se zavaruje blagovni znak, ki se v gospodarskem 
prometu uporablja za razlikovanje od drugih sorodnih izdelkov ali 
storitev. Blagovna znamka torej s trženjskega vidika omogoča 
poseben položaj na trgu. Amortizacijo je treba obračunavati, tudi če se 
sredstvo ne uporablja več ali je izločeno iz uporabe, dokler ni v celoti 
amortizirano. Podjetje pa ima seveda možnost, da pri amortizaciji 
blagovne znamke spremeni računovodsko oceno. Obračunana 
amortizacija v celoti zmanjšuje davčno osnovo v obračunu DDPO.

V primeru prodaje neopredmetenega sredstva je treba upoštevati 
sledeče določilo 6. odstavka 55.a člena ZDDPO-2: (6) Če zavezanec 
proda oziroma odtuji opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za 
katerega je izkoristil davčno olajšavo po tem členu, prej kot v treh letih 
po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem v skladu s 
tem zakonom, če je to krajše od treh let, mora za znesek izkoriščene 
davčne olajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu prodaje 
oziroma odtujitve opreme oziroma neopredmetenega sredstva. Na 
vsak način podjetje ne sme blagovne znamke izločiti iz registra OS, saj 
je še vedno njen lastnik in jo lahko torej kadarkoli aktivira (ob ponovni 
oživitvi prodajnega programa). V primeru prodaje blagovne znamke 
bo podjetje to seveda izločilo iz poslovnih knjig in ob prodaji 
evidentiralo prihodke ali odhodke iz prodajnega posla.

Vir: www.dara.si

VIŠINA PLAČE V POGODBI O ZAPOSLITVI

V praksi se pogosto pojavljajo dileme o višini plače, ki je določena s 
pogodbo o zaposlitvi. Zasledimo lahko pravilo, da v pogodbi o 
zaposlitvi delavcu ne smemo določiti manj, kot to določa Zakon o 
minimalni plači.

Takšno stališče je napačno, saj je treba ločiti med osnovno plačo 
delavca in izplačano plačo. Nekateri pa pri določanju plače delavca 
uporabljajo celo izraz zajamčena plača. Za lažje razumevanje bomo v 
nadaljevanju predstavili posamezne pojme o plači. Plača delavca je 
sestavljena iz osnovne plače delavca, določene v pogodbi o zaposlitvi 
in dodatkov, kot jih določa zakon in kolektivna pogodba oz. interni akti 
delodajalca. Osnova za obračun dodatkov je osnovna plača 
delavca, določena s pogodbo o zaposlitvi. Dodatki, ki delavcu 
pripadajo po zakonu, so dodatek za nočno delo, nadurno delo, za delo v 
nedeljo, za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu, dodatek za 
delovno dobo delavca in dodatek za delovno uspešnost delavca. 
Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve po 
zakonu se med seboj izključujeta. Dodatki se obračunavajo le za čas, ko 
je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada, zato je 
treba za vsakega delavca voditi ustrezno evidenco. Višina dodatkov je 
določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, ki zavezuje 
delodajalca. V kolikor delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna 
pogodba, pa je ta dolžan višino dodatkov določiti s podjetniško 
kolektivno pogodbo ali z internim aktom.

V skladu z 31. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora 
pogodba o zaposlitvi vsebovati znesek osnovne plače delavca v 
EUR, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter 
določilo o morebitnih drugih plačilih. Osnovna plača delavca se 
določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil 
pogodbo o zaposlitvi. To pomeni, da delavcu določimo osnovno plačo, 
glede na tarifni razred v katerega je uvrščeno delovno mesto, ki ga bo 
delavec opravljal v skladu s sklenjeno pogodbo. Najnižje osnovne 
plače po posameznih tarifnih razredih so določene s kolektivno 
pogodbo in so lahko tudi nižje od minimalne plače, določene z 
zakonom. V skladu z Zakonom o minimalni plači je delavec upravičen 
do plačila za opravljeno delo v posameznem mesecu najmanj v višini 
minimalne plače, če delo opravlja poln delovni čas. Trenutni znesek 
minimalne plače znaša 790,73 EUR bruto. V primeru krajšega 
delovnega časa od polnega pa delavcu pripada najmanj sorazmerni del 
minimalne plače. V minimalno plačo so vključeni vsi elementi plače, 
kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), in sicer osnovna 
plača delavca po pogodbi o zaposlitvi, dodatek za delovno dobo 
delavca, dodatek za delovno uspešnost delavca in drugi dodatki, če je 
tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, pogodbo o 
zaposlitvi ali internimi akti delodajalca. Vsi dodatki, ki niso vključeni v 
minimalno plačo se delavcu obračunajo od osnovne plače, izplačajo pa 
nad minimalno plačo.

Vir: /DASHOFER.SIPlače in kadri

http://www.dara.si
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SPLETNI SERVIS PROFI-PO

proFi-Po dopolnjuje ponudbo bonitetnih storitev in omogoča 
prevzemanje podatkov in informacij o poslovanju posameznih 
gospodarskih subjektov v uporabnikov informacijski sistem. Podatki 
vključujejo:
- osnovne podatke o poslovnem subjektu (ime, naslov, 
matična in davčna številka, datum vpisa v register, glavna dejavnost 
itd),
- podatke o zastopnikih, družbenikih in članih nadzornih 
organov,
- transakcijske račune s podatki o neporavnanih obveznostih 
(t.i. blokade),
- podatke o insolventnih postopkih,
- eObjave podatkov in sporočil sodišč in družb,
- podatke in informacije iz letnih poročil (tudi revidiranih in 
konsolidiranih) in
- pomembnejše finančne kazalnike.

Podatki so na voljo v dveh različicah:
- ožja shema (Mini) - zajema podatke iz Poslovnega registra 
Slovenije, Registra transakcijskih računov, Registra protestiranih 
menic, informacije iz eObjav sodnih zadev in družb (eObjave), 
vpisnika zadev v postopkih zaradi insolventnosti Vrhovnega sodišča 
RS (eInsolv) ter izbrane podatke in finančne kazalnike iz letnih poročil,
- širša shema (Mega) - dodatno vključuje podrobnejše podatke 
in finančne kazalnike iz letnih poročil.

Informacije za razvijalce programske opreme
Navodila za uporabo spletnega servisa ter podrobnejše informacije o 
strukturi standardnega izbora podatkov najdete na strani Za razvijalce 
programske opreme. 

Prednosti:
- avtomatiziran prevzem in sprotno ažuriranje podatkov o 
poslovnih subjektih,
- neposredno povezovanje programskih rešitev uporabnikov 
s finančnimi in drugimi podatki o poslovanju.

Cenik:

Vir: www.ajpes.si

 STORITEV 
Osnova  

za obračun  
Popust 

 Cena paketa 
v EUR z DDV  

OŽJA SHEMA  
(Mini) 

ŠIRŠA SHEMA  
(Mega) 

proFi=Po   200 enot paket -  244,00 366,00 
proFi=Po   500 enot paket 10%  549,00 823,50 
proFi=Po 1.000 enot paket 20%  976,00 1.464,00 
proFi=Po 2.000 enot paket 30%  1.708,00 2.562,00 
proFi=Po 5.000 enot paket 50%  3.050,00 4.575,00 
     
 

VEČJA LIKVIDNOST PODJETJA

Vas skrbi likvidnost v primeru neplačevanja strank? Veliko podjetij, ki 
se znajde v takšni situaciji, se odloči za odkup terjatev. Ta jim omogoča 
hitrejše obračanje denarja, višjo likvidnost, pa tudi lažje načrtovanje in 
sprejemanje odločitev, ki so pomembne za prihodnost njihovega 
podjetja.  je kratkoročna oblika financiranja, pri kateri 
ponudnik, to je kupec terjatev, odkupi vrednost terjatve. Odkup terjatev 
se izvede po določeni ceni, ki je za nekaj odstotkov nižja od celotne 
vrednosti računa. Po navadi znaša med 80 in 90 odstotki cene.

Vrednost terjatve je predvsem odvisna od možnosti uspeha 
izterjave
Na uspeh imajo največji vpliv čas zapadlosti terjatve, njena višina in 
bonitetna ocena dolžnika. Slednja je najpomembnejša. 

Odkup terjatev ima kar nekaj prednosti
Največja prednost se skriva predvsem v tem, da se lahko podjetje 
nemoteno osredotoča na poslovanje, saj denar praktično dobi takoj (v 
treh do petih dnevih), ko je račun izdan, in ne troši dragocene energije 
ter časa za izterjavo dolga, do katerega bi drugače morda lahko prišlo 
čez nekaj mesecev. 

S katerim podjetjem boste sklenili dogovor je seveda pomembno
Predvsem z vidika pogojev in odstotka provizije, ki si jih podjetja 
zaračunajo. Nekatera podjetja odkupujejo zgolj terjatve, ki še niso 
zapadle, terjatve z rokom plačila do 6 mesecev, terjatve v domači ali 
tuji valuti in podobno. A provizija ni edina, ki vas lahko udari po žepu: 
treba se je zavedati, da je odkup terjatev po Zakonu o davku na dodano 
vrednost opredeljen kot finančna storitev in je zato obdavčen po 22 
odstotni davčni stopnji. V kolikor ste davčni zavezanec pa imate seveda 
pravico do odbitka davka pri obračunu DDV za davčno obdobje.

Kako poteka odkup terjatve?
Pri postopku odkupa terjatev nastopajo tri stranke, in sicer ponudnik 
odkupa (banka ali faktor), prodajalec terjatev in dolžnik. Ključno je, da 
se dolžnik strinja, da se pravice do terjatev prenesejo na ponudnika 
odkupa. Včasih lahko pri tem koraku naletite na težave. Ni ravno nujno, 
da se bo dolžnik strinjal s prenosom terjatev na drugo stranko, banko in 
podobno.

Vir: Zavod Mladi podjetnik

Odkup terjatev

V kolikor je bonitetna ocena slaba, potem 
po vsej verjetnosti banka ali faktor družba 
ne bo želela odkupiti terjatev. To je povsem 
razumljivo, saj je v tem primeru tveganje 
zelo veliko. 

PRAZNIK OLJA IN BLEDEŽA

Sobota, 14. 5. 2016
11:00–19:00 Istrska kmečka tržnica oljčnega olja in domačih 
proizvodov
09:00 Boškarinov pohod (v organizaciji agencije Autentica)
09:30 Slavnostna sv. maša in blagoslov bledeža v cerkvi sv. Blaža
11:00 Odprtje praznika ob spremljavi Šavrinskih godcev pri 
Kulturnem domu Božidarja Jakca. Odprtje vaških dvorišč in kleti, 
postrežba domačih sladic.
13:00 Brezplačen voden ogled Padne, Istraterra
14:00–16:00 Otroške delavnice izdelovanja okraskov iz recikliranih 
materialov: pomladno brstenje in cvetenje, okrasimo vrt in teraso, 
Reciklandija
16:00 Brezplačen voden ogled Padne, Istraterra
18:00 Nastop folklorne skupine Val
20:00 Koncert Tinkare Kovač

Nedelja, 15. 5. 2016
11:00–19:00 Istrska kmečka tržnica oljčnega olja in domačih 
proizvodov
10:00 S kolesom na Praznik olja in bledeža (kolesarski izlet v 
organizaciji društva Raketa)
13:00 Brezplačen voden ogled Padne, Istraterra
14:00–16:00 Otroške delavnice izdelovanja okraskov iz recikliranih 
materialov: pomladno brstenje in cvetenje, okrasimo vrt in teraso, 
Reciklandija
16:00 Brezplačen voden ogled Padne, Istraterra
17:00 Gledališka predstava »Družinske štorije od Zmagota in 
Vitorije«, KD Dekani 
Organiziran bo brezplačen avtobusni prevoz Piran-Portorož-Lucija-
Sečovlje-Padna.

Organizator: Turistično združenje Portorož, g. i. z. v sodelovanju s 
KS Padna.
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IZBRANA KAKOVOST

Izbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena 
kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se 
lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost 
surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način 
krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave 
surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in 
transportu.
 
Za označevanje proizvodov z označbo »izbrana kakovost« se lahko 
uporabljata dva zaščitna znaka:  

·»IZBRANA KAKOVOST«, ki je  namenjen vsem 
proizvodom, ne glede na poreklo surovine,            

·»IZBRANA KAKOVOST« Z NAVEDBO DRŽAVE, v 
kateri so bili kmetijski pridelki oziroma živila pridelani IN 
predelani, npr. »izbrana kakovost Slovenija«.

 
Priznanje označbe »izbrana kakovost« poteka v dveh stopnjah. 
 
Prva stopnja - MINISTRSTVO 
 
Za namen priznanja označbe »izbrana kakovost« mora najprej 
vlagatelj pripraviti vlogo.  

·Ministrstvo specifikacijo, ki je strokovni del vloge, jo 
objavi na svojih spletnih straneh. V roku 30 dni lahko 
kdorkoli z upravičenim pravnim interesom ugovarja na 
specifikacijo. 

·Vlogo in morebitne prejete pripombe ministrstvo pošlje v 
mnenje tudi strokovnim komisijam, katerih člani so 
slovenski strokovnjaki za posamezna področja (npr. za 
meso, mleko, sadje, zelenjava). 

·Glede na strokovno mnenje strokovnih komisij, 
ministrstvo odloči o priznanju označbe »izbrana kakovost« 
in potrdi specifikacijo.

·Potrjeno specifikacijo ministrstvo objavi na svojih spletnih 
straneh.

Druga stopnja – CERTIFIKACIJSKI ORGAN 
 

·Certifikacijski organ ugotavlja skladnost proizvodnje 
zaščitenih proizvodov s potrjeno specifikacijo (t.i. 
certificiranje). 

·V primeru, da je proizvodnja pri posameznem proizvajalcu 
skladna s potrjeno specifikacijo, certifikacijski organ izda 
CERTIFIKAT, ki je dokaz, da je proizvod, ki uporablja 
označbo »izbrana kakovost«, res proizveden skladno s 
potrjeno specifikacijo. 

·Proizvajalci morajo certifikate obnavljati enkrat letno.

Vir: www.mkgp.gov.si

          

NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA - 
DOSTOP DO EVROPSKE PLATFORME

15. februarja 2016 je na podlage Uredbe (EU) št. 524/2013 
začela delovati evropska platforma, , kamor se 
evropski potrošniki lahko obrnejo, kadar želijo po izvensodni 
poti rešiti spor s ponudnikom, ki je nastal pri čezmejnem 
spletnem nakupu blaga ali storitev v eni od držav članic.

V okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo deluje 
nacionalna kontaktna točka za pomoč slovenskim potrošnikom in 
podjetjem pri dostopanju do evropske platforme, za katero je odprt 
elektronski poštni predal: 

Vir: 

ec.europa.eu/odr

nkt.mgrt(at)gov.si

www.mgrt.gov.si

VELJAVNOST DOVOLJENJ V CARINSKIH 
POSTOPKIH

Po 1. 5. 2016 bo potrebno pred predložitvijo novega instrumenta 
zavarovanja za zavarovanje plačila carinskih obveznosti v vseh 
carinskih postopkih, razen tranzita, na Finančnem uradu Nova Gorica 
vložiti vlogo za izdajo novega dovoljenja za uporabo splošnega 
zavarovanja po novi carinski zakonodaji. 

Vir: www.fu.gov.si

SOČEN KONEC TEDNA

Posoški razvojni center, Soča Outdoor Festival in Kamp Koren 
Kobarid vas vabimo na NAJBOLJ SOČEN KONEC TEDNA, ki ga 
zagotovo ne boste pozabili. Med 13. in 15. majem 2016 smo za vas v 
Kobaridu pripravili:

- Najbolj Sočen START*UP VIKEND na temo turizma,
- Soča Outdoor Festival (SOF),
- Praznovanje 25-letnice uspešnega poslovanja Kampa Koren Kobarid
- številne druge spremljevalne dogodke, ki bodo dali pravo mero 
adrenalina in elana za vaše telo in dušo.

Več informacij: www.prc.si

VABILO NA NEDELJSKI DOGODEK

V okviru prireditev, ki jih organizira Mestna občina Koper  - projekt 
KOPER ZDRAVO MESTO – pripravljamo v Društvu Zdrav 
podjetnik (www.zdrav-podjetnik.si) celodnevni dogodek ZDRAV 
MAJSKI DAN v  nedeljo, 22. maja 2016 na Eko točki v Dekanih.

Program prireditve:
- Voden  učni pohod :  narava nam ponuja zdravje
- Predstavitev  lokalne pomladne zelenjave in sadja
- Predstavitev  projekta: Čebela je pridna delavka in  nosilka 

zdravega obroka (ustvarjalna delavnica)
- Kako pridobimo hidrolat in eterično olje iz lokalnih zelišč – 

prezentacija postopka parne destilacije
- Skupna odprta kuhinja – skuhajmo zdrav pomladni obrok

Prireditev  podpira Mestna občina Koper.

mailto:dbartol.kp@gmail.com



