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KORISTNE  INFORMACIJE

OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA S.P.

V primeru, da je zavezanec najprej odprl, zaprl in nato ponovno o
, ne glede na to, da od prvega vpisa še nista pretekli dve leti, ob 

drugem vpisu zanj delna oprostitev plačila prispevkov za s. p. zanj 
ni več mogoča.

Prednosti in slabosti samozaposlitve
Razmišljate o samozaposlitvi? Še vedno lahko ob prvem vpisu 
izkoristiti delno oprostitev plačila prispevkov za socialna zavarovanja 
v prvem in drugem letu poslovanja. 

Delna oprostitev plačila prispevkov do dve leti po prvem vpisu
Do oprostitve plačila prispevkov za s. p. je upravičen zavezanec, ki 
prvič odpre s. p. in je na podlagi samozaposlitve vključen v socialna 
zavarovanja. Pri tem je do navedene delne oprostitve upravičen dve leti 
od prvega vpis. Oprostitve plačila prispevkov za s. p. so oproščene 
zgolj tiste osebe, ki so vključene v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje na podlagi opravljanja samostojne dejavnosti, in sicer v 
prvih dveh letih poslovanja po prvem vpisu v register. O tem smo že 
pisali v prispevku 

.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
pojasnjujejo, da v primeru, da je oseba iz registra izbrisala in zaprla 
dejavnost, potem ob ponovnem odprtju dejavnosti ne gre več za prvi 
vpis v register .Kot pojasnjujejo na ministrstvu je taka oseba 
opravičena do oprostitve plačila prispevkov za s. p. le za čas, ko je 
prvič odprla samostojno dejavnost pa do prvega izbrisa iz registra. 
Na Finančni upravi RS se strinjajo in dodajajo: »Ob ponovnem 
odprtju s. p. (četudi v obdobju enega ali dveh let) mu ta oprostitev 
plačila prispevkov za s. p.  ne pripada več, saj ne gre ve za prvi 
ampak drugi vpis s. p.«

Ste odprli in zaprli s. p.? Oprostitev prispevkov vam ne pripada 
več!

Delna oprostitev plačila prispevkov za s. p. v primeru spremembe 
popoldanskega v polni s. p.
V primeru, da ima oseba odprt t. i. . in je vključena v 
obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri drugem 
delodajalcu, ni upravičena do uveljavljanja oprostitve plačila 
prispevkov za s. p. Kot pravijo na ministrstvu, pa se mora taka oseba v 
primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi 
samozaposlitve vključiti v obvezno zavarovanje in plačevati polne 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S. p. lahko 
seveda tudi zapre.

Na ministrstvu pa opozarjajo tudi, da lahko ta oseba uveljavlja 
olajšavo plačila prispevkov za preostali čas, če od prvega vpisa v 
register samostojnih podjetnikov še ni poteklo dve leti. To pomeni, 
da lahko ta oseba uveljavlja olajšavo le za čas, ki ji je ostal od 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi in vključitve v obvezno zavarovanje 
na podlagi 15. člena zakona do poteka dveh let od prvega vpisa 
samostojne dejavnosti.

dprl s. 
p.

Kdaj uveljavljanje delne oprostitve plačila 
prispevkov

popoldanski s. p

A, ker je od ustanovitve popoldanskega s. p. že minilo 12 mesecev, 
lahko Luka uveljavlja delno oprostitev plačila prispevkov le za 
preostalih 12 mesecev do  izteka dveh let od prvega vpisa samostojne 
dejavnosti v poslovni register.

Oprostitev plačila prispevkov za s. p. se ne veže na predhoden 
status
Na ministrstvu še pojasnjujejo, da se v skladu s 15. členom ZPIZ-2 
oprostitev plačila prispevkov za s. p. ne veže na katerikoli drugi status 
pred odprtjem samostojne dejavnosti. Pomembno je le, opozarjajo na 
ministrstvu, da oseba prvič odpre samostojno dejavnost ter da je na 
tej podlagi vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. To pomeni, da v primeru, da je bil zavezanec pred 
odprtjem samostojne dejavnosti zaposlen v zavodu, društvu ali 
gospodarski družbi (ne glede na lastništvo) in po odprtju s. p. tega dela 
ne opravlja več, predhodne zaposlitve ne vplivajo na delno oprostitev 
prispevkov za s. p.

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec
Pri odpiranju s. p. se lahko odločite, da boste davčno osnovo ugotavljali 
na podlagi normiranih stroškov. Kaj natanko to pomeni, boste izvedeli 
na seminarju. Pridružite se nam!

Oprostitev plačila prispevkov za s. p. za koga?
V skladu s 145. členom 

 (ZPIZ-2) velja, da so samozaposleni v prvih 12 mesecih 
poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali drug ustrezen register 
oziroma evidenco, oproščeni plačila prispevka zavarovanca in 
delodajalca v višini 50 odstotkov zneska prispevka. V naslednjih 12 
mesecih pa so samozaposleni oproščeni plačila prispevka zavarovanca 
in prispevka delodajalca v višini 30 odstotkov zneska prispevka, 
obračunanega od osnove.

 Vir: www.data.si

Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju

Praktičen primer:
Luka je 1. januarja 2015 prvič odprl t. i. popoldanski s. p. za izdelavo 
lesenih spominkov. V obvezna socialna zavarovanja je bil vključen na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi. 1. januarja 2016 se je Luka odločil, da 
bo popoldanski s. p. spremenil v polni s. p., saj mu je 31. decembra 
potekla pogodba o zaposlitvi. Luka se je v skladu s 15. členom zakona 
vključil v obvezna socialna zavarovanja za polni zavarovalni čas na 
podlagi samozaposlitve, kar pomeni, da bo do nadaljnjega moral 
plačevati polne prispevke za vsa socialna zavarovanja.

PODALJŠAN ROK ZA ŠTIPENDIJO

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije sporoča, da je rok za 
poročanje o štipendistih podaljšan. Novi rok za oddajo podatkov 
o štipendistih za aktualno šolsko oziroma študijsko leto je 31. 
03. 2016.  Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o 
vseh podeljenih štipendijah prek spletne aplikacije. Za dostop je 
potreben ustrezen certifikat. Poročati morajo podjetja, podjetniki, 
občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge 
pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 
2015/2016 vsaj enega
štipendista.

Dodatne informacije dobite na e-naslovu: porocanje@sklad-
kadri.si

Vče informacij: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 
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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.

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

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

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%  

 

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. 

ANALIZA STANJA  Z VIDIKA VKLJUČITVE 
CILJNIH SKUPIN IN PREPOZNAVANJA 

DEJAVNOSTI UPRAVIČENIH ZA SOCIALNO 
PODJETNIŠTVO V OBALNO-KRAŠKI REGIJI

V okviru projekta SloHra SOCIONET – Združeni pri razvoju 
novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega podjetništva, 
sta Središče Rotunda Koper ter Regionalni razvojni center Koper, 
v sodelovanju z ostalimi partnerji projekta, izdelali analiza stanja  
z vidika vključitve ciljnih skupin in prepoznavanja dejavnosti 
upravičenih za socialno podjetništvo v Obalno-kraški regiji. 

Projekt se financira s finančno pomočjo is sredstev ESRR, v okviru 
Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013.

V Sloveniji je koncept socialnega gospodarstva slabo poznan, socialna 
podjetja pa so šele po letu 2012, ko je bil sprejet nacionalni zakon na 
področju socialnega podjetništva, uradno priznana. Kljub temu se 
moramo zavedati, da ima Slovenija že dolgo tradicijo nekaterih oblik 
socialnega podjetništva, ki se popolnoma ujemajo s sedanjimi 
opredelitvami, čeprav v preteklosti niso bile poznane pod tem imenom. 
V Evropski uniji pa je socialno podjetništvo eden od najhitreje rastočih 
sektorjev poslovne dejavnosti in naj bi po nekaterih podatkih 
zaposlovalo že več kot 11 milijonov ljudi, kar predstavlja 6 % vseh 
zaposlenih. Približno eno od štirih ustanovljenih podjetij naj bi bilo 
socialno. 
Obalno-kraška regija ima trenutno registriranih sedem socialnih 
podjetij, kar znaša 6,6 % vseh slovenskih socialnih podjetij. Pravno 
formalne oblike organizacij so zavod, zadruga, društvo ter d.o.o., kar 
jasno nakazuje, da v socialnem podjetništvu največjo priložnost vidi 
predvsem nevladni sektor.

Z analizo med obstoječimi socialnimi podjetniki, potencialnimi 
podjetniki, podjetniškim podpornim okoljem, občinami v regiji so 
preučili obstoječe stanje v okolju, pregledali potenciale za razvoj 
socialnega podjetništva, namere posameznih subjektov ter 
izoblikovali priporočila za aplikacijo.

Povzemamo nekaj priložnosti ter priporočil za razvoj socialnega 
podjetništva (SoP)  v Obalno-kraški regiji:
- podporne institucije prepoznavajo potrebe SoP v skladu s potrebami 
podjetij, predvsem na področju podjetniških znanj, med katerimi so v 
ospredju trženje, vodenje ter prepoznavanje in upravljanje z 
inovacijami, pridobivanju znanj s področja financ in pridobivanja 
nepovratnih sredstev, mreženje ter zagotavljanje ustrezne 
infrastrukture,
- povezovanje glavnih nosilcev podpore na področju socialnega 
podjetništva,
- izobraževanje ter podpora potencialnim ustanoviteljem socialnih 
podjetij (program mentorstva), 
- razvoj finančnih mehanizmov za podporo socialnim podjetjem, 
- priprava strateškega projekta za razvoj socialnega podjetništva do leta 
2020,
- finančno podporo SoP nudijo skozi že obstoječe mehanizme, 
namenjene širšemu krogu podjetij,
- občine so zainteresirane za izvedbo ukrepov/aktivnosti za 
spodbujanje socialnega podjetništva,
- razvoj podjetij na področju ekološke pridelave in predelave hrane ter 
socialnega in družinskega varstva,
- obstoj registiranih socialnih podjetij v regiji,
- obstoj prve podporne infrasturkutre v regiji.

Izdelana je tudi skupna analiza, ki poleg primerjave med posameznimi 
slovenskimi in hrvaškimi regijami ponuja primerjavo ter možne 
sinergije med slovensko in hrvaško stranjo.

Analize dostopne na: 
www.slohra-socio.net
www.rrc-kp.si
http://sredisce-rotunda.si/
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DOBRE PRAKSE

ALI SE MI SPLAČA POSTATI ZAVEZANEC ZA 
DDV?

Samostojni podjetniki in ustanovitelji manjših družb se ob začetku 
poslovanja lahko sami odločijo, ali bodo DDV obračunavali že od 
začetka poslovanja ali ne, prav tako pa se za prostovoljni vstop v sistem 
DDV espeji in mikro podjetja lahko odločijo pozneje. Kaj to pomeni v 
teoriji in kaj v praksi za vaše poslovanje?

Zavezanec za DDV lahko postanete prostovoljno
Davek na dodano vrednost je davek, ki ga podjetja ali samostojni 
podjetniki prištejejo ceni svojih storitev ali izdelkov in ga zaračunajo 
svojim kupcem. V sistem DDV je treba vstopiti najpozneje takrat, ko je 
prodaja višja od 50.000 evrov v zadnjih 12 mesecih poslovanja ali če 
svoje storitve in blago prodajate pravnim osebam v drugih državah 
članicah Evropske unije. Za vstop v sistem se lahko odločite tudi 
prostovoljno, saj je primerov, ko se novim oziroma mikro podjetjem 
prostovoljno splača postati zavezanec za DDV, kar nekaj. Velika 
razlika med prostovoljnim vstopom in vstopom ob doseženem 
obdavčljivem prometu 50 tisoč evrov je v tem, da moramo pri prvem v 
sistemu ostati pet let. Pri vključitvi po zakonu pa po letu dni lahko tudi 
izstopimo, če se nam promet zmanjša. V tem primeru bi od osnovnih 
sredstev in zaloge poračunani DDV morali vračati državi.

Kdaj se odločiti za prostovoljni vstop?

V primeru velike naložbe ...
Ko na začetku ali med poslovanjem začenjate kako večjo naložbo, da si 
DDV od prejetih računov za vlaganje (nepremičnina, stroji, druga 
osnovna sredstva, storitve) lahko štejete kot vstopni DDV. Pri večjih 
naložbah tudi podjetje hitro poveča promet in lahko hitro preseže mejo 
50 tisoč evrov, kar pomeni, da bi zelo kmalu prav tako postalo DDV-
zavezanec, hkrati pa izgubilo DDV od naložbe, ker bi se prepozno 
vključilo v sistem DDV.

·če razmišljate oziroma delate s podjetji v tujini
Če želite poslovati s podjetji iz Evrope, ta velikokrat zahtevajo, da 
vstopite v DDV-sistem, ker ste tako del evropskega DDV sistema. To 
pomeni, da vas v tujec lahko najde v skupnem sistemu in preveri, ali 
podjetje obstaja in ima identifikacijsko številko. Za tujce to pomeni 
neko zanesljivost.

·če začetna nabava presega prodajo
Prostovoljno identifikacijo podjetnika oziroma podjetja za namene 
DDV strokovnjaki svetujejo podjetnikom začetnikom, katerih načrt je 
preseči letni promet 50 tisoč evrov že na začetku podjetniške poti 
oziroma v letu dni in katerih začetna nabava presega prodajo. Torej 
predvsem podjetnikom, katerih začetni vložek je visok, saj v 
prihodnosti pričakujejo zaradi naložb tudi večje prihodke, čeprav ne 
presegajo meje 50 tisoč evrov. To so predvsem podjetniki, ki 
pridobivajo stroje oziroma delovno opremo doma ali v tujini in ki jim 
začetni nakup pomeni pomemben del za nadaljnje poslovanje.

·če najemate poslovne prostore
Ker se najem poslovnih prostorov v DDV-sistemu obravnava kot 
oproščen promet, bi podjetja, ki so zavezanec za DDV, morala 
nezavezancem dati poslovne prostore v oproščen promet brez DDV. To 
bi tem podjetjem na drugi strani pomenilo veliko dela v računovodstvu 
in izgubo dela vstopnega DDV po vseh računih, ki se nanašajo na ta 
prostor, saj ob opravljanju oproščene dejavnosti nimaš pravice do 
stoodstotnega odbitka vstopnega DDV. Če sta obe podjetji DDV-
zavezanec, pa dasta skupno izjavo na Furs in se DDV na izdanih 
računih za najem obračuna, na drugi strani pa v celoti šteje kot vstopni 
DDV, ki si ga najemojemalec odbije.

Kako deluje sistem DDV
Če se odločite, da boste postali zavezanec za DDV, potem boste 
podjetje registrirali pri Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) 
kot zavezanec za DDV. Od registracije naprej morate za vsako storitev 
ali blago, ki ga prodate, zaračunati DDV, ta DDV pa potem tudi plačati 
v državni proračun. In kako stvari delujejo v praksi? Če imate denimo 
proizvodnjo in izdelkov ne prodajate končnim potrošnikom ali pa 
prodajate izključno podjetjem, zavezancem za DDV, boste za svoje 
blago ali storitve obračunali DDV v višini 22 odstotkov, kolikor 
trenutno znaša splošna stopnja DDV pri nas. To pomeni, da se bo cena 
vašega blaga povečala za 22 odstotkov: namesto 100 evrov izdelek 
boste kupcem zdaj zaračunali 122 evrov - 100 evrov in še 22 evrov 
DDV. Splošna stopnja DDV pri nas znaša 22 odstotkov, obstaja tudi 
nižja stopnja DDV, ki znaša 9,5 odstotka in velja za hrano, zdravila, 
medicinsko opremo, dobavo knjig, vstopnine, avtorske pravice, 
obnovo in popravilo stanovanj, različne storitve popravil, frizerske 
storitve in drugo. Katero stopnjo DDV morate zaračunati za določene 
storitve, je določeno z Zakonom o DDV, informacije pa lahko najdete 
na spletni strani FURS.

Kako lahko prihranim kot zavezanec za DDV?
Predpisi omogočajo, da lahko DDV, ki ga plačate svojim dobaviteljem, 
odbijete pri obračunu DDV. Vsak DDV, ki je vključen v ceno storitev in 
blaga, ki ga kupite (denimo storitve mobilne telefonije, interneta, 
nakup računalniške opreme, knjig, tiskovin, plačilo izobraževalnih 
seminarjev itd.), lahko odštejete od skupnega zneska DDV po 
obračunu. Če prihodkov v določenem obdobju nimate, imate pa 
davčno priznane odhodke, lahko od države zahtevate tudi vračilo 
plačanega DDV oz. preveč plačani DDV ostane kot dobroimetje za 
naslednje obračune DDV.

Kaj pa slabosti in obveznosti?
Vstop v sistem DDV zviša stroške računovodstva in dela z 
dokumentacijo. Ta mora biti urejena z datumi in podpisi veliko strožje 
kot takrat, ko niste DDV-zavezanci. Nastajanje obveznosti in pravica 
do odbitka namreč sledita vsak svojim pravilom in datumskim 
ureditvam.

Po vsakem obračunskem obdobju - to je lahko trimesečno ali 
enomesečno, odvisno od višine obdavčljivega prometa v zadnjem 
koledarskem letu - morate finančni upravi poročati o naslednjem:

·koliko blaga in storitev ste prodali,
·koliko DDV ste pri tem zaračunali kupcem,
·koliko davčno priznanih stroškov oz. prejetih računov z 

DDV ste prejeli,
·koliko DDV ste plačali od nabavljenega blaga in storitev.

Poročilo in plačilo je treba oddati najpozneje zadnji dan v naslednjem 
mesecu - če so enomesečni zavezanec za DDV, se vsi posli z DDV, 
opravljeni v januarju, vključijo v obračun, ki ga oddajo do konca 
februarja. Če ste trimesečni zavezanec, pa morate poračun DDV za 
posle, opravljene januarja, februarja in marca, vključiti v obračun 
konec aprila. Pri tem pa je treba biti pozoren na to, da denar za DDV, ki 
ga vse tri mesece dobivate na račun na podlagi izdanih in plačanih 
računov, prihranite za namene izplačila državi. Na začetku so vsi 
mesečni zavezanci, zato vsak konec meseca nastane obveznost 
obračunavanja DDV. Približno po letu dni vas Furs razporedi v 
trimesečne zavezance, razen če poslujete z EU, ostajate mesečni, in če 
presegate promet 210 tisoč evrov na leto.

Komu se ne splača biti zavezanec za DDV?
V nekaterih primerih se ne splača postati zavezanec za DDV. Statusu 
zavezanca za DDV naj bi se ponavadi izogibali tisti podjetniki in 
družbe, ki prodajajo fizičnim osebam -frizerji, krojači in šivilje, 
čevljarji, učitelji joge, izdelovalci umetne obrti in drugi mikro 
podjetniki. Skratka, vsi podjetniki, ki imajo na eni strani relativno 
nizke stroške nabave (torej je malo možnosti za povračilo DDV), na 
drugi strani pa prodajajo storitve in blago pretežno fizičnim osebam.

Vir: Moj spletni priročnik 6/2016

Država vam bo vstopni DDV po 
prejetih računih namreč vrnila že 
naslednji mesec.

Takrat, ko boste delali predvsem z 
zavezanci za DDV in imeli na 
začetku veliko prejetih faktur za 
storitve in material ter tako 
likvidnostno bolje shajali.

Google slika
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NAPOVEDNIK

IZVOZNIKI NA TUJEM TRGU

Mala in srednja podjetja, ki že poslujejo na tujih trgih ali pa se v tujino 
šele odpravljajo, lahko letos računajo na dobrih 4,4 milijona evrov 
evropskih sredstev za spodbujanje internacionalizacije. Prva razpisa 
bosta objavljena marca. Skupaj bo malim in srednjim podjetjem za 
povečanje konkurenčnosti in spodbujanje internacionalizacije do leta 
2023 na voljo blizu 70 milijonov evrov evropskih sredstev.

Letos je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za 
vzpostavitev in delovanje točke »one stop shop« za vlagatelje in 
domače izvoznike na voljo nekaj več kot 2,6 milijona evrov, za 
individualne predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih 800 tisoč, za 
tržne raziskave tujih trgov pa 300 tisoč evrov. Poleg tega pa še 550 tisoč 
evrov za predstavitve podjetij na mednarodnih forumih in 
mednarodnih dogodkih B2B ter 200 tisoč evrov za dvig kakovosti 
poslovanja in izdelkov oziroma storitev malih in srednjih podjetij 
(pridobitev certifikatov kakovosti), naštevajo na ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Letos 8,7 milijona evropskega denarja
Za povečanje mednarodne konkurenčnosti si v slovenskem 
gospodarstvu sicer lahko letos obetajo 8,7 milijona evrov evropskih 
sredstev, je razvidno iz vladnega programa spodbujanja 
internacionalizacije 2015-2020. Ta bodo poleg naštetih dejavnosti 
namenjena tudi za razvoj in prenovo poslovnih modelov podjetij, 
podporo poslovnim in razvojnim partnerstvom za krepitev sodelovanja 
slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti ter za pripravo študij 
izvedljivosti in izvoznih načrtov. Za primerjavo: lani je javna agencija 
SPIRIT, ki poleg privabljanja tujih naložb skrbi tudi za 
internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, imela na voljo 2,1 
milijona evrov. Letos bo njen proračun, ki je še v fazi sprejemanja, 
večji.

Prva dva razpisa marca
Prva dva razpisa za spodbujanje internacionalizacije z evropskimi 
sredstvi naj bi bila objavljena prihodnji mesec, in sicer za individualne 
predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih, za kar je na voljo 800 
tisoč evrov evropskega denarja, in za tržne raziskave tujih trgov, za 
katere je na voljo 300 tisoč evrov. Naslednja dva razpisa - za 
predstavitve podjetij na mednarodnih forumih ter mednarodnih 
dogodkih B2B in za dvig kakovosti poslovanja ter izdelkov oziroma 
storitev malih in srednjih podjetij (pridobitev certifikatov kakovosti) - 
bosta objavljena predvidoma junija.

Vir: www.podjetniskiportal.si

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA MESEC 
MAREC

EKO TOČKA, DEKANI

Sobota, 5.3.2016 
Predstavitev obrazne refleksoterapije -  ob 15h, z gospo Doris.

Petek, 11.3.2016
Predstavitev Informoterapije - veja medicine, ob 16h

Sobota, 12.3.2016 
Delavnica: bachove kapljice - ob 15h, z gospo Ireno Roglič 
Kononenko.

Sobota, 19.3.2016 
Jutranji energetsko kondicijski trening z Društvom Magičnost 
gibanja - ob 9h
Predavanje: Zdrava prehrana  -  ob 15h, z gospo Lidijo Zadel
Astrološka delavnica (pomen lune)  - ob 17h, z Darjo Gorjanc.

Nedelja, 20.3.2016
Celodnevni dogodek: Pomladni dan na Eko točki,  s domačo 
tržnico in “odprto kuhinjo”

Vabljeni.

Društvo Zdrav podjetnik
splet: 
kontakt:  
041 836 011 ali 031 734 478

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

O B J AV L J E N I  R A Z P I S I  S  P O D R O Č J A 
KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja termine 
predstavitev aktualnih javnih razpisov Programa razvoja podeželja 
2014–2020. To so javni razpisi iz naslovov podu<krepa 4.1 - Podpora 
za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, podukrepa 4.2 - 
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 
proizvodov za leto 2016, podukrepa 4.3 - Podpora za naložbe v 
ureditev gozdne infrastrukture in podukrepa 8.6 - javni razpis za 
operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za secnjo in 
spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016.
 
Predstavitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za 
naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je bil objavljen 12. 2. 
2016, bo potekala pa naslednjem razporedu:
-      sreda, 24. 2. 2016 ob 10.00, KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj;
-      petek, 26. 2. 2016 ob 10.00, Obcina Nova Gorica, Trg Edvarda 

Kardelja 1, Nova Gorica;
-      ponedeljek, 29. 2. 2016 ob 9.00, MKGP, velika predavalnica v 

pritlicju, Dunajska cesta 22, Ljubljana.
 
Predstavitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.2 - Podpora za 
naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za 
leto 2016, ki je bil objavljen dne 19. 2. 2016, bo potekala po naslednjem 
razporedu:
-      ponedeljek, 29. 2. 2016 ob 10.40, MKGP, velika predavalnica v 

pritlicju, Dunajska cesta 22, Ljubljana;
-      sreda, 9. 3. 2016 ob 9.00, Obcina Nova Gorica, Trg Edvarda 

Kardelja 1, Nova Gorica;
-      cetrtek, 10. 3. 2016 ob 10.30, KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj.

Predstavitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.3 - Javni razpis za 
operacijo ureditev gozdne infrastrukture za leto 2016, ki bo 
predvidoma objavljen 26. 2. 2016, bo potekala po naslednjem 
razporedu:
-      ponedeljek, 29. 2. 2016 ob 12.45, MKGP, velika predavalnica v 

pritličju, Dunajska cesta 22, Ljubljana;
-      sreda, 9. 3. 2016 ob 9.00, Občina Nova Gorica, Trg Edvarda 

Kardelja 1, Nova Gorica;
-      četrtek, 10. 3. 2016 ob 10.30, KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj.

 
Predstavitev 1. javnega razpisa za podukrep 8.6 - Javni razpis za 
operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in 
spravilo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016, ki je bil objavljen dne 19. 
2. 2016, bo potekala po naslednjem razporedu
-      ponedeljek, 29. 2. 2016 ob 12.45, MKGP, velika predavalnica v 

pritličju, Dunajska cesta 22, Ljubljana;
-      sreda, 9. 3. 2016 ob 9.00, Občina Nova Gorica, Trg Edvarda 

Kardelja 1, Nova Gorica;
-      četrtek, 10. 3. 2016 ob 10.30, KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj.

 
Javni razpisi so objavljeni na naslednji povezavi: 

Prijave se sprejemajo do zapolnitve prostih mest na e-naslov: 

http://www.program-
podezelja.si/sl/javni-razpisi

mreza-
podezelje.mkgp@gov.si

http://www.zdrav-podjetnik.net
mailto:info@zdrav-podjetnik.net;
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JAVNE OBJAVE LOKALNIH SKUPNOSTI

OBČINA KOPER

Javna dražba Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Koper 

Koper, 10.3.2016,  ob 13.00 uri
 

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA 
JAVNE DRAŽBE
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 
Koper.
2. PREDMET PRODAJE IN OPIS TER IZKLICNA CENA
Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:  

1. nezasedena stanovanjska stavba z dvoriščem na naslovu 
Dekani 45, št. stavbe 829 k.o. Dekani, v izmeri 439 m2, 
stoječa na parceli 2821/1 in 2821/2, obe k.o. Dekani,  ID 
znak 2603-2821/1-0 in 2603-2821/2-0, za izklicno ceno 
121.295,00 EUR.

2. nezasedena  stanovanjska stavba na naslovu Koper, Vojkovo 
nabrežje 13, št. stavbe 693 k.o. Koper, v izmeri  332 m2, 
stoječa na parceli 1352/0 k.o. Koper, ID znak 2605-1352/0-
0, za izklicno ceno 237.295,00 EUR.

3. nezasedeno stanovanje na naslovu Koper, Trubarjeva ulica 
2, v izmeri 88,80 m2, ID znak 2605-303-9, 2605-303-29 in 
2605-303-19, stoječe na parceli št. 150/1 k.o. Koper, za 
izklicno ceno 64.245,00 EUR.

4. nezasedeno stanovanje na naslovu Koper, Burlinova ulica 
3, v izmeri 85,60 m2, ID znak 2605-1429-2, stoječe na 
parceli št. 325/6 k.o. Koper, za izklicno ceno 60.350,00 
EUR.

5. nezasedeno stanovanje na naslovu Gračišče 3, v izmeri 
47,20 m2, ID znak 2614-295-1, stoječe na parceli št. 4083/2 
k.o. Kubed, za izklicno ceno 36.245,00 EUR.

6. nezasedena stanovanjska stavba na naslovu Koper, 
Marušičeva ulica 16, v izmeri 91,20 m2, stoječa na parceli 
1284/4 k.o. Koper,  ID znak 2605-673-1 in 2605-673-3, za 
izklicno ceno 62.415,00 EUR ter dvorišče s parcelne številke 
1284/3 k.o. Koper v izmeri 54 m2, za izklicno ceno 5.346,00 
EUR brez DDV. Skupna izklicna cena stavbe z dvoriščem 
znaša 67.761,00 EUR. Navedene izklicne cene ne 
vključujejo 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec.

Pri nepremičnini pod zaporedno št. 2.6. je kupec dolžan za nakup 
stavbe plačati 2% davek na promet nepremičnin ter 22% DDV za 
nakup dvorišča s parcelne št. 1284/3 k.o. Koper.  Draži se vsaka 
nepremičnina posebej.

Več:  www.koper-si

OBČINA NOVA GORICA

Javna naročila, javni natečaji, razpisi in objave
· 22.02.2016Javni razpis za sofinanciranje programov 

veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 
2016. Rok: 17.3.2016

· · 22.02.2016Javni razpis za sofinanciranje 
programov na področju tehnične kulture v Mestni občini 
Nova Gorica v letu 2016. Rok. 11.3.2016

Več: www.nova-gorica.si

OBČINA PIRAN

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za 
izvedbo projekta Parkirna hiša Valeta 

Občina Piran poziva vse potencialne promotorje, da v skladu z navodili 
iz nadaljevanja tega poziva oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za 
izvedbo projekta Parkirna hiša Valeta. Občina Piran pričakuje vloge o 
zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo do vključno 15. 3. 2016 
na naslov Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran. Na ovojnici naj 
bo navedeno: »Vloga o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-
zasebnega partnerstva Parkirna hiša Valeta«.

Vsi promotorji, ki bodo oddali vloge, bodo vabljeni, da se udeležijo 
predstavitvenega sestanka. Termini sestankov bodo usklajeni 
naknadno. Po izvedenih predstavitvenih sestankih bo Občina Piran v 
primeru izkazanega interesa s strani potencialnih zasebnih partnerjev, 
skladno z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu izvedla javni 
razpis za izbor zasebnega partnerja.

Javni razpis za podporo k izvajanju ukrepov na področju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Piran za leto 2016 

Občina Piran razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev 
zaohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Piran za leto 2016. Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani 
Občine Piran www.piran.si, na Uradu za gospodarstvo in turizem in 
v glavni pisarni Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran v času 
uradnih ur.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 10. 3. 2016. Rok za 
oddajo zahtevka (z računi in dokazili o plačilu računov), ki je eden 
izmed pogojev za izplačilo odobrenih sredstev, je vključno do petka, 2. 
11. 2016. Vlogo je treba poslati v zaprti pisemski ovojnici na naslov: 
Občina Piran, Urad za gospodarstvo in turizem, Tartinijev trg 2, 6330 
Piran, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2016 in z navedbo 
številke ukrepa« do vključno 10. 3. 2016 ali opremljeno z izpolnjenim 
obrazcem »obrazec ovojnica« (priloga k prijavnemu obrazcu).  Vloga 
se lahko odda tudi osebno v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni 
pisarni (vložišču) Občine Piran v Piranu do vključno 10. 3. 2016 do 12. 
ure, ovojnica mora biti izpolnjena kot že opisano. Kot zadnji dan 
prijave velja datum 10. 3. 2016 na poštnem žigu na priporočeni 
pošiljki.

Vir: www.piran.si

OBČINA KOMEN

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja 
zaposlovanja v Občini Komen za leto 2016

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za 
sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen:
-         sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje 
stroškov dela (UKREP 1),
-         sofinanciranje novih zaposlitev za kritje stroškov dela (UKREP 
2),
-         sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo 
samozaposlitve (UKREP 3).  

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi 
potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.  
Prijavitelji lahko vložijo prijavo na razpis do vključno ponedeljka, 
4. marca 2016. Vloge se bodo obravnavale še 12. septembra 2016. 
Zadnji rok za oddajo vlog je 9. september 2016.  Vsi obrazci so na 
voljo na spletni strani Občine Komen .www.komen.si

Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega 
dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni občine 
oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, 
Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti 
dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: 
»ne odpiraj, javni razpis – spodbujanje zaposlovanja 2016«, na 
hrbtni strani ovojnice, pa mora biti označen naziv in polni naslov 
vlagatelja.  

VIR: www.komen.si
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DAVKI/PRISPEVKI

MINIMALNA OSNOVA ZA PRISPEVKE

Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 
% zadnje znane povprečne letne plače (razen za prispevke ZZ, ki se 
obračunajo najmanj od zneska 60 % PP). Minimalna osnova za 
prispevke za družbenike v letu 2016 znaša 70 % zadnje znane 
povprečne letne plače. Pri obračunu prispevkov za januar 2016 se kot 
zadnja znana povprečna letna plača upošteva PP2014 = 1.540,25 EUR.

Od obračuna za februar 2016 dalje pa se bo upoštevala PP2015 (v 
skladu z objavo tega podatka na SURS).

Več: www.fu.gov.si

ODDAJA NEPREMIČNINE V TUJINI

Samostojna podjetnica, zavezanka za DDV, želi na Hrvaškem postaviti 
mobilno hišico, ki bi jo večino časa oddajala.

Skladno s 27. členom ZDDV-1 je kraj opravljanja storitev v zvezi z 
nepremičninami, vključno s storitvami strokovnjakov in 
nepremičninskih posrednikov, nastanitvijo v hotelih ali podobnih 
nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, 
počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju, 
dodeljevanjem pravic do uporabe nepremičnin in storitvami za 
pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so storitve arhitektov in 
podjetij, ki zagotavljajo nadzor na kraju samem, kraj, kjer se 
nepremičnina nahaja. Omenjeno pravilo povzema 47. člen Direktive 
o DDV in velja v vseh državah članicah enako (tudi na Hrvaškem).
V kolikor torej davčni zavezanec s sedežem in identificiran za namene 
DDV v Sloveniji opravlja storitve oddajanja počitniških kapacitet v 
najem na Hrvaškem, mora svoje davčne obveznosti preveriti v tej 
državi članici (praviloma bi se moral tam identificirati za namene 
DDV, če bodo prejemniki teh storitev osebe, ki niso davčni zavezanci). 
Tudi prejeti računi, ki jih bo prejemal na Hrvaškem za storitve, ki se 
bodo nanašale na nepremičnino na Hrvaškem, ne bodo predmet 
slovenskega DDV, pač pa hrvaškega. Opisane DDV implikacije so 
enake, ne glede na to, ali je davčni zavezanec v Sloveniji 
identificiran za namene DDV ali ne.

Pri doseganju dohodkov, ki so povezani z nepremičninami, se je treba 
zavedati, da so ti dohodki praviloma obdavčljivi v kraju, kjer se 
nepremičnina nahaja (kjer ima dohodek vir). Ker bi se mobilna hišica v 
obravnavanem primeru nahaja na ozemlju Hrvaške, bi torej imeli 
dohodki iz oddajanja te hišice v najem vir na Hrvaškem in bi se 
obdavčevali po pravilih lokalne zakonodaje. Navedeno pomeni, da bi 
se tisti del dosežnega dohodka iz opravljanja dejavnosti (oziroma 
realiziranega dobička – razlika med prihodki in stroški), ki se nanaša na 
oddajanje mobilne hišice, obdavčil na Hrvaškem v skladu z lokalno 
zakonodajo. Ker je zavezanec rezident Slovenije, pa je dolžen po 
načelu obdavčitve svetovnega dohodka celoten dohodek iz dejavnosti 
(torej tudi v delu, ki se nanaša na oddajanje mobilne hišice na 
Hrvaškem) prikazati tudi v Sloveniji v okviru obračuna akontacije 
dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Pri tem pa se v okviru izračuna 
davčne obveznosti podjetnika v Sloveniji upošteva davek na dohodke 
od dejavnosti, ki je bil plačan na Hrvaškem. Glede obdavčitve na 
Hrvaškem se je smiselno posvetovati še z lokalnim davčnim 
svetovalcem.

Vir: Računovodski in davčni nasvet

KLICNI CENTER ZPIZ (M01-M10)

REK obrazec za polja M01 - M10.

Obveščamo vas, da se lahko z vsebinskimi vprašanji v zvezi z 
izpolnjevanjem REK obrazcev v delu, ki se nanaša na poročanje 
podatkov, potrebnih za oblikovanje pokojninske osnove (polja 
M01- M10) obrnete na klicni center ZPIZ  telefon 01/4745692.

Vir: www.fu.gov.si

OBRAČUN DohDej ZA LETO 2016

Obveščamo vas, da je od petka, 26.2.2016 možno vlaganje vseh 
davčnih obračunov DohDej (DDD-DDD), tudi tistih, ki so za leto 
2016 pripravljeni v novi različici programa Silvester Fineus 
(verzija 7.0.0.4.) in se v obdobju obračuna davčna osnova ugotavlja 
2016 z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov.

Vir: www.fu.gov.si

CENA BREZ DDV

Zadnje čase je pri mnogih podjetij opaziti, da v oglasih oglašujejo ceno 
brez davka na dodano vrednost ali pa je cena z davkom napisana v zelo 
majhnem tisku v primerjavi z ceno brez tega davka. Takšen način 
oglaševanja me moti, zato bi rad vedel, ali je to dovoljeno? 
  

 (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004, 
, , ), ki velja za krovni zakon na področju 

potrošniške zakonodaje določa, da mora podjetje cene vedno vidno 
označiti, ter da morajo tako označene cene vedno vsebovati tudi 
davek na dodano vrednost, v kolikor je podjetje zavezanec za ta 
davek. Ker pa gre v tem primeru za oglaševanje, je potrebno upoštevati 
tudi navedbe Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi 
poslovnimi praksami (ZVPNPP, Uradni list RS, št. 53/2007), ki 
prepoveduje zavajajočo in s tem tudi nepošteno poslovno prakso. 

 

Zavajajoče poslovna praksa je tako tista, ki vsebuje napačne 
informacije ali pa če s celotno predstavitvijo zavaja ali bi utegnila 
zavesti povprečnega potrošnika, čeprav je informacija točna glede 
enega ali več naštetih elementov, ter povzroči, da potrošnik sprejme 
odločitev o poslu,ki ga sicer ne bi sprejel. Pri tem je vsekakor med 
bistvene elemente šteti tudi ceno in informacije pogojene z njo.
 
V kolikor je pa poleg cene brez ddv navedena tudi cena z ddv, pa 
slednja seveda ne sme biti v premajhnem tisku, katerega bi lahko 
potrošnik zlahka spregledal. Kdaj je ta tisk predroben oziroma 
premajhen v sorazmerju z drugimi navedbami iz oglasa pa je potrebno 
presojati posamično od primera do primera. 

Vir: www.ti.gov.si

Zakon o varstvu potrošnikov
126/2007 86/2009 78/2011

 Oglaševanje cen brez ddv je tako 
mogoče šteti za zavajajoče, pa 
čeprav je cena brez ddv pravilna, saj 
navedena cena ni končna in zato 
utegne zavesti potrošnika, da misli, 
da je določen ponudnik ugodnejši 
kot je dejansko. 
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ZAKONODAJA

ZAČASNO IN OBČASNO DELO UPOKOJENCEV

Kakšne so obveznosti delavca upokojenca pri opravljanju 
začasnega in občasnega dela upokojencev?

Upokojenec, ki opravlja začasno in občasno delo v skladu z ZUTD, 
mora upoštevati omejitve, ki so določene v tem predpisu. Upokojenec 
lahko opravlja delo v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. 
Neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec. 
Urna postavka upravičenca za opravljeno uro dela ne sme biti nižja od 
4,20 evrov, dohodek za opravljeno začasno ali občasno dela pa v 
seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 6.356,79 evrov. 

Posameznik, ki opravlja delo na podlagi pogodbe o opravljanju 
začasnega ali občasnega dela, mora imeti izvod pogodbe za čas 
opravljanja dela ves čas na kraju opravljanja dela, v nasprotnem 
primeru ga lahko nadzorni organ kaznuje za prekršek z globo od 100 do 
2.500 evrov.

Vir: www.fu.gov.si

Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali 
občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače v RS, kot jo določa 
zakon, ki ureja minimalno plačo. Upravičenec lahko začasno ali 
občasno  delo opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne 
sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka.

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU

Marca bo v veljavo stopil nov Zakon o javnem naročanju, ki uvaja 
naslednje spremembe:

· Razlogi za izključitev ponudnikov
Med razlogi za izključitev je tudi, da na dan oddaje ponudbe obstaja 
zapadli neplačani davčni dolg v vrednosti 50 ali več evrov ali da niso 
bili predloženi obračuni davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za zadnjih pet let.

· Nova definicija gradnje
Za gradnje pri javnih naročilih veljajo določena posebna pravila. Za 
različna dela, med drugim tudi nujna sanacijska dela, je treba ugotoviti, 
ali spadajo pod storitve ali pod gradnjo.

· Plačila podizvajalcem bolj kontrolirana
Po končanem poslu bo treba podati pisno izjavo, v kateri bo navedeno, 
da so podizvajalci glavnega izvajalca prejeli vsa plačila iz opravljenega 
dela. Kršitev tega je sankcionirana.

· Ponudnik ima več možnosti za popravljanje napak
ZJN-3 predpisuje postopek popravka očitne napake in popravka 
ponudbe v primeru računske napake.

Vir: Podjetniški portal

NOVI POGOJI ZA PRISTOP K IZPITU ZRS

Spremembo pogojev za pristop k izpitu za pridobitev naziva 
"Strokovni vodja racunovodskega servisa" je UO ZRS sprejel na svoji 
4. seji Upravnega odbora Zbornice racunovodskih servisov pri GZS 
06.10.2015. Za pristop k izpitu ZRS za pridobitev naziva "Strokovni 
vodja računovodskega servisa" se v prehodnem obdobju do konca leta 
2018 šteje izpolnjen pogoj višješolska izobrazba. Kandidat, ki ima 
višješolsko izobrazbo, mora imeti vsaj deset let ustreznih delovnih 
izkušenj kot vodja računovodskega servisa oz. najmanj deset let 
delovnih izkušenj na zahtevnejših strokovnih nalogah v 
računovodskem servisu. Potrdilo o zahtevanih delovnih izkušnjah 
podpiše direktor ali lastnik računovodskega servisa.

Več:  www.gzs.si
 

SAMOSTOJNI PODJETNIK IN TRANSAKCIJSKI 
RAČUN

Samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo 
dejavnost, imajo lahko od 15. decembra 2015 skladno s tretjim 
odstavkom 37. člena zakona o davčnem postopku le en transakcijski 
račun, ki pa mora biti označen s črko T in ne A.

Bančni račun bodo lahko uporabljali v zasebne in poslovne namene. 
Uporaba le enega računa prinaša na eni strani prihranek pri 
bančnih stroških, na drugi strani pa vrsto slabosti in omejitev. Z 
izjemo samostojnih podjetnikov, ki ugotavljajo davčno osnovo po 
sistemu normiranih odhodkov, samostojnih podjetnikov, ki poslujejo v 
zelo majhnem obsegu, in samostojnih podjetnikov, ki vodijo enostavno 
knjigovodstvo, en transakcijski račun ne prinaša pomembnih finančnih 
koristi.

Zakonodajalec je želel s spremembo zakonodaje samostojnim 
podjetnikom znižati bančne stroške. Znižanje bančnih stroškov 
zaradi ukinitve enega računa je pri posamezniku odvisno od banke, pri 
kateri ima odprt račun, in števila transakcij. Nekatere banke so se na 
spremembo zakonodaje že odzvale in pripravile nove ugodnejše 
pakete. Preden bo podjetnik ukinili en račun, naj preveri, ali se s tem ne 
povečajo stroški računovodstva. Pri vodenju dvostavnega 
računovodstva se knjiži vse postavke bančnega izpiska, torej tudi 
plačila za osebno porabo podjetnika. Podjetniki, ki so do sedaj v 
računovodstvo pošiljali izpiske v xml obliki, naj bodo pri 
spremembi računa pozorni tudi na to, ali novi enotni bančni račun 
omogoča izvoz podatkov v xml datoteko. Banke pri računih za 
fizične osebe vsaj do sedaj niso imele izpisov za uvoz v računovodske 
programe. Računovodja podjetnika bo z enim bančnim računom 
podjetnika za zasebne in poslovne namene imel vpogled tudi v zasebne 
transakcije podjetnika ter s tem podatke o zasebnem življenju 
podjetnika. Tudi Furs ima celovitejši vpogled v poslovni račun. 

Podjetnik z bančnim računom z oznako A (zasebni račun) bo morda 
imel probleme pri sklepanju poslov z novimi poslovnimi partnerji. 
Poslovni partner lahko oceni, da podjetje brez javno znanega bančnega 
računa ni zaupanja vredno. Težave se lahko pojavijo tudi pri prijavi na 
razne javne razpise in pridobivanju finančnih sredstev. Velja opozoriti, 
da naj podjetnik ob spremembi računa pisno obvesti vse poslovne 
partnerje, saj se bo s tem izognil težavam v zvezi z nakazili, in 
spremenjeni bančni račun zapiše na vseh poslovnih dokumentih 
(račun, dobavnica ...).

Vir: Računovodski in davčni nasvet

Slabosti in omejitve:
- povečanje stroškov računovodstva
- razkritje zasebnosti samostojnega 
podjetnika
- nezaupanje poslovnih partnerjev
- težave pri prijavah na javne razpise 
in pridobivanju finančnih sredstev

VARSTVO PRI DELU

Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 25. členu podrobneje določa 
predhodno varstvo. V skladu z omenjenim zakonom velja, da sme 
delodajalec dati v uporabo objekt le, če je pridobil dokumentacijo v 
zvezi z nadaljnjim delom skladno s predpisi o zagotavljanju varnosti in 
zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih ter pisno ocenil tveganja, 
katerim bi delavci lahko bili izpostavljeni pri delu.

Nadaljevanje na strani 9.
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ZAKONODAJA

POD KATERO KOLEKTIVNO POGODBO 
SPADATE?

Glavni pravni akti, ki jih pri opredeljevanju svoji pravic in dolžnosti 
uporabljata delavec in delodajalec, so pogodba o zaposlitvi, splošni 
akti delodajalca, zakon o delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe. 
Kadar je vsebina slednjih drugacna, se uporabi tisti akt, ki je za 
delavca ugodnejši.  Delodajalec in delavec s sklenitvijo pogodbe o 
zaposlitvi vstopita v delovno razmerje. Zakon o delovnih razmerjih 
doloca, da se pogodba o zaposlitvi sklene v pisni obliki. Ce pa pogodba 
o zaposlitvi ni sklenjena v pisni obliki ali v njej niso izražene v se 
bistvene sestavine, to ne vpliva na njen obstoj in veljavnost.

Pri pogajanju glede in samem oblikovanju vsebine pogodbe o 
zaposlitvi morata tako delodajalec kot tudi delavec upoštevati dolocbe 
Zakona o delovnih razmerjih, splošnih aktov delodajalca in dolocbe 
ustrezne kolektivne pogodbe, ce ta obstaja. V kolikor se dolocena 
vsebina, i.e. pravice, ugodnosti, dolžnosti ali obveznosti urejene 
drugace, potem se uporabi tista, ki je ugodnejša za delavca. Te vsebine 
lahko urejajo delovni cas, dopuste in druge odsotnosti z dela, 
izobraževanje, place in druge osebne prejemke, povracila stroškov 
v zvezi z delom itd.Tako obe stranki delovnega razmerja poznati in 
upoštevati vsebino Zakona o delovnih razmejih, splošnih aktov 
delodajalca in ustrezne kolektivne pogodbe. Zakon o delovnih 
razmerjih je vedno na voljo na spletnih straneh Uradnega lista RS ali 
Pravno-informacijskega sistem RS, splošni akti naj bi bili vedno 
dosegljivi v prostorih ali internih programskih sistemih delodajalca, 
tudi kolektivne pogodbe so javno objavljene, vendar pa se ponavadi 
zaplete pri iskanju ustrezne. Evidenco kolektivnih pogodb ureja 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
stranke, vsebino, veljavnost in prenehanje kolektivnih pogodb pa ureja 
Zakon o kolektivnih pogodbah.

Seznam kolektivnih pogodb:
·Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine
·Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo 

Slovenije
·Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu 

stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust
·Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti
·Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti
·Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma 

Slovenije
·Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in 

livarn Slovenije 
·Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno 

dejavnost 
·Kolektivna pogodba grafične dejavnosti
·Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije
·Kolektivna pogodba časopisno-informativne, založniške in 

knjigotrške dejavnosti 

·Kolektivna pogodba za dejavnost vodenja in kontrole 
zračnega prometa 

·Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi 
·Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa
·Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije 
·Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije
·Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije 
·Kolektivna pogodba za javni sektor 
·Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje 

orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede 
·Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih 

organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti 
·Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji
·Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v 

Republiki Sloveniji
·Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki 

Sloveniji
·Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost 
·Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti
·Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva
·Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora
·Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost
·Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost 
·Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
·Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti 
·Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije 
·Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega 

gospodarstva
·Kolektivna pogodba za policiste
·Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z 

nepremičninami
·Kolektivna pogodba za poklicne novinarje (- velja samo za 

Javni zavod RTV Slovenija)

Seznam neveljavnih (odpovedanih) kolektivnih pogodb:
·Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti - 

ODPOVEDANA
·Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja - 

ODPOVEDANA
·Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci - 

ODPOVEDANA
·Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo 

Slovenije - ODPOVEDANA

Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti, kamor 
spada relativno velik delež slovenskega zasebnega gospodarstva, je 
bila leta 2005 odpovedana. Tako se nanjo ni več možno sklicevati. Pri 
urejanju delovnih razmerij v subjektih, ki niso stranke kolektivne 
pogodbe, se tako upoštevajo le določila Zakona o delovnih razmerjih, 
splošnih aktov delodajalca in pogodbe o zaposlitvi.

Vir: Zavod Mladi podjetnik

Nadaljevanje s strani 8

Delovno opremo in druga sredstva za delo pa sme dati v uporabo 
delavcem le, če je pridobil:
1. potrebno dokumentacijo, ki zagotavlja njihovo skladnost z 
bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami za sredstva za 
delo;
V kolikor gre za stroje to pomeni, da je pridobil:

· tovarniško tablico z znakom CE
· izjavo o skladnosti v slovenskem jeziku
· navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

2. potrebno dokumentacijo po predpisih o varnosti in zdravju pri 
uporabi sredstev za delo.
V kolikor gre za stroj to pomeni, da je pridobil Potrdilo o pregledu 
delovne opreme.

Vir: Varnost in zdravje na delovnem mestu

·Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije
·Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije 
·Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega gospodarstva
·Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave 

nekovinskih rudnin Slovenije 
·Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in 

usnjarsko predelovalne dejavnosti 
·Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije
·Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije 
·Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega 

varstva Slovenije
·Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v 

Republiki Sloveniji
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KORISTNE INFORMACIJE

UPAMSI SVETOVALNICA

V starem mestnem jedru Kopra, na Gortanovem trgu 15, sta Primorsko 
svetovalno središče, Koper (PRIMSS) in Študentska organizacija 
Univerze na Primorskem (ŠOUP) odprla nov delovno-družaben 
prostor, UPAMsi svetovalnico, v katerem bodo pričeli delovati 
psihološka svetovalnica, pravna in socialna svetovalnica, kulturnica in 
izobraževalnica.

Psihološka svetovalnica v sodelovanju z UP Inštitutom Andrej 
Marušič pod strokovnim vodstvom dr. Vite Poštuvan. Svetovalnica bo 
nudila psihološka svetovanja, osebni in poslovni coaching, družinsko 
in partnersko terapijo, mediacijo ter pogovore, srečanja in delavnice. 
Namenjena bo študentom in tudi vsem zainteresiranim posameznikom.
Psihološko svetovanje: Tina Podlogar, Nuša Zadravec Šedivy,
Osebni in poslovni coaching: Nada Mulej
Mediacija: Barbara Kramžar
Psihološka svetovalnica bo pričela z delovanjem marca 2016.
Pravna in socialna svetovalnica, ki bo študentom in mladim še naprej 
nudila brezplačno pravno in socialno svetovanje (bivanje, delo in 
dohodnina, socialna varnost, študentske družine), v sodelovanju z 
resorjem za izobraževanje in študentsko svetovanje ŠOUP pa tudi novo 
svetovanje za področje študija (pogoji za vpis/prepis, pravice in 
obveznosti; študij doma in v tujini; štipendije).
Pravno svetovanje: Irma Abdić, 
Svetovanje za področje študija: Maja Grošek, 
Koper: vsako sredo v tednu, od 12. do 16. ure.
Izola: vsak delovni dan (razen v sredo), od 9. do 12. ure in od 13. do 15 
ure.
Kulturnica+Izobraževalnica v okviru katere bodo od danes dalje na 
ogled akvareli Portreti prijateljev slikarke Tinke Leskovšek. Prostor 
bo tudi v bodoče gostil umetniška dela mladih ustvarjalcev in 
poustvarjalcev.

Vabljeni k ogledu. Pokličite in pridite na čaj z druženjem.

pravnik@primss.si
svetovanje@soup.si

OBVESTILO O TEČAJU ZA LOKALNE 
TURISTIČNE VODNIKE 2016

Spoštovani,

vabimo vas na strokovni tečaj za lokalne turistične vodnike, ki ga v 
skladu z Odlokom treh obalnih občin (Koper, Izola, Piran) iz leta 2006 
organizira Turistično združenje Portorož, g. i. z. Tečaj bo potekal 07., 
08. in 10. 04. 2016. Uspešno opravljen tečaj bo osnova za pridobitev 
licence lokalnega turističnega vodnika na območju štirih obalnih občin 
Ankaran, Koper, Izola in Piran ter za vpis v register turističnih 
vodnikov slovenske Istre. 

Tečaj bo potekal na sedežu Krajevne skupnosti Portorož in bo 
vseboval teoretični in praktični del. Prvi del zajema predavanja, našteta 
v predmetniku, praktični del pa predstavljajo vaje v nastopanju. Pri 
izvedbi tečaja sodelujejo pomembne strokovne inštitucije in 
predstavniki zasebnega turističnega sektorja. Izpit bo v sredo, 27. 04. 
2016. Vsi udeleženci tečaja prejmejo CD Slovenska Istra/Obala in CD 
Slovenska Istra/Zaledje ter gradivo predavateljev, ob uspešno 
zaključenem izobraževanju pa prejmejo izkaznico lokalnega 
turističnega vodnika. 

Stroške tečaja (predavatelji), organizacije (najem prostora, najem 
avtobusa, izdelava izkaznic in drugo) in gradiv v večjem delu krije 
Turistično združenje Portorož, g. i. z. Kotizacija znaša 200,00 Ä. Na 
tečaj se prijavite tako, da izpolnjeno prijavnico do vključno četrtka, 
31. 03. 2016, pošljete po pošti, e-mailu ali osebno dostavite na 
Turistično združenje Portorož, g. i. z., Obala 16, 6320 Portorož, z 
dokazilom o vplačani kotizaciji. Kotizacija se vplača na TRR 10100-
0032634190, odprt pri Banki Koper, PE Lucija.

Informacije o vsebini in prijavi na tečaj pridobite na telefonski številki 
05/674 82 63 ali na elektronskem naslovu .

Lokacija: stavba Krajevne skupnosti Portorož, Obala 16, 
Portorož

IZPIT – sreda, 27. 04. 2016
09:00-18:00 Avtobusni vodeni študijski izlet po Slovenski Istri

 
4. člen O D L O K A o lokalnem turističnem vodenju na območju 
občin Koper, Izola in Piran: “Dejavnost lokalnega turističnega 
vodenja lahko opravljajo osebe, ki uspešno opravijo preizkus znanja iz 
programa strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega 
vodnika, ki vključuje tudi preizkus znanja iz jezika, v katerem želi 
kandidat opravljati vodenje, in so vpisani v register lokalnih turističnih 
vodnikov. K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo 
najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za 
stopnjo najmanj srednje strokovne šole." 

"Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, 
lahko pridobi licenco za lokalnega turističnega vodnika brez 
izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena, le z vpisom v 
register lokalnih turističnih vodnikov."

Turistično združenje Portorož, g. i. z.                                      

elena@portoroz.si

SPLETNI TRGOVALNI SISTEM FORTRADE V 
SLOVENIJI

Mednarodni spletni trgovalni sistem Fortrade je odslej na voljo tudi na 
slovenskem trgu. Slovenskim uporabnikom je tako odslej na voljo 
spletna stran sistema v slovenskem jeziku, finančni strokovnjaki 
podjetja pa bodo Slovencem na voljo za podporo in izobraževanje 12 ur 
na dan, pet dni na teden.

Fortrade je mednarodno registrirana in licencirana 
borznoposredniška hiša iz Londona, ki strankam omogoča dostop do 
finančnega trga Forex ter s tem trgovanje z valutami, zlatom, nafto, 
delnicami in drugimi surovinami ter vrednostnimi papirji. Fortradovi 
uporabniki sicer največ trgujejo s surovo nafto, zlatom, valutnim 
parom evro/dolar ter delnicami Facebooka in Microsofta, je na 
današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal direktor podjetja 
Fortrade Nick Collison. Po vsem svetu imajo več deset tisoč aktivnih 
strank oziroma vlagateljev, nekaj tisoč tudi z območja Balkana. 
Povpraševanje po tovrstnem načinu ustvarjanja prihodkov se povečuje, 
tudi v regiji in tudi med individualnimi vlagatelji. Spletna stran v 
slovenskem jeziku, ki se nahaja na spletnem naslovu 

, je samo v januarju zabeležila 10.000 
registracij uporabnikov, kar zajema tudi demo uporabniške račune, je 
povedal Fortradov regionalni vodja marketinga Marko Maksimović.

Fortrade v primerjavi z drugimi podobnimi sistemi za trgovanje 
izpostavlja varnost in zanesljivost svojega sistema, delovanje v skladu 
s pravili EU in licenco pristojnega britanskega regulatorja, lokalno 
tehnično podporo in bogato ponudbo izobraževanj strankam. V 
Sloveniji trenutno deluje že pet Fortradovih strokovnjakov, v skladu s 
povpraševanjem pa bodo njihovo število še povečali, je dejal vodja 
ključnih kupcev v Sloveniji Vid Bočko Kuhar. Forex je največji 
svetovni finančni trg po obsegu trgovanja in ni omejen z lokacijo, saj 
deluje kot zunajborzni trg (over the counter - OTC). Dnevni obseg 
trgovanja na Forexu znaša približno 5,5 milijarde dolarjev, odprt je 24 
ur na dan, pet dni v tednu. Največji udeleženci na Forexu so banke, 
finančne ustanove in borznoposredniške hiše, posamezni vlagatelji pa 
predstavljajo približno 20 odstotkov trga.

Vir: www.delo.si

https://www.fortrade.eu/sl/
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SAMOSTOJNI PODJETNIKI IN ZASEBNIKI IN 
BANČNI RAČUN

Ali manjši stroški vodenja računa odtehtajo manjšo preglednost 
poslovanja?

Od uveljavitve novele ZDavP-2l, Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 
11. 2015, imajo lahko samostojni podjetniki in drugi zasebniki enak 
bančni račun za privatne in poslovne namene. Torej bodo lahko 
uporabljali svoj osebni račun za opravljanje dejavnosti. Prednost tega 
so nižji stroški, slabost tega pa manjša preglednost poslovanja.

 Težava pa se pojavi pri javni objavi računa, kot so to zaznali na AJPES: 
"Vendar pa tudi če nam stranke (s.p. ali zasebniki, ki opravljajo 
dejavnost) sporočijo, da želijo javno objavo računa vrste A, ta račun ne 
more biti javen po obstoječih pravilih. Račun postane javen le takrat, ko 
spremeni stranka v banki račun vrste A (osebni) v račun vrste T 
(poslovni).”

Vir:  www.dashofer.si

Kako se bodo uporabil bančni izpiski 
kot knjigovodska listina?
Treba bo ločiti prilive in odlive, ki se 
nanašajo na poslovanje od tistih, ki se 
nanašajo na osebno potrošnjo. To se lahko 
naredi z uporabo določenih opisov pri 
samem izpolnjevanju plačilnih nalogov 
ali kako drugače.

5 MOBILNIH APLIKACIJ ZA PODJETNIKE

Prav pametni mobilniki so tisti, ki so še precej povečali dostop do 
informacij marsikateremu človeku. Številne mobilne aplikacije, ki so v 
zadnjih letih v razcvetu, dopolnjujejo njihovo uporabnost ter 
predstavljajo nepogrešljiv pripomoček tudi za številne podjetnike. 
Poglejmo si pet takšnih aplikacij, ki lahko poslovni svet olajšajo tudi 
vam. 

1. Evernote
Mobilna aplikacija Evernote ima po svetu že več kot 150 milijonov 
uporabnikov, ki so prepoznali njene prednosti pri organizaciji 
poslovnega in zasebnega življenja. Gre za priročno orodje, s katerim 
lahko shranite prav vse, kar si želite zapomniti: fotografije, spletne 
strani, zapiske, dokumente, sezname opravil in tako dalje. Tudi iskanje 
shranjenih podatkov je precej enostavno: na priloženem kazalu zgolj 
izberete tisto, kar iščete. 
2. Free WiFi Finder
Če tako kot večina ljudi tudi vi precej časa preživite na terenu, potem 
verjetno pogosto iščete dostop do brezplačnih WiFi povezav. Dostop 
do interneta je namreč osnovni predpogoj za delo na terenu, zato vam 
bo iskalec brezplačnih povezav Free WiFi Finder še kako olajšal 
življenje. 
3. Uber
Uber sicer v Sloveniji zaenkrat še ni prisoten, a to več kot 50 milijard 
vredno podjetje v prihodnosti načrtuje širitev tudi v našo prestolnico. 

. V kolikor veliko 
potujete bodisi v službene bodisi v zasebne namene, vam bo zelo 
koristila njihova istoimenska mobilna aplikacija, s katero boste hitro 
dobili cenovno ugoden prevoz, kamorkoli si boste zaželeli. Prav tako 
lahko enostavno naročite prevoz tudi za svoje poslovne partnerje, ali pa 
najamete elegantnejši avtomobil za priložnosti, ko želite napraviti vtis. 
4. MobileDay
Le redki podjetniki svoje delo opravljajo zgolj iz pisarniških prostorov, 
kjer imajo sedež podjetja. Delo od doma, iz kavarn ali pa na lokaciji, 
kjer se srečujejo s poslovnimi partnerji, je namreč včasih nujno. 
Aplikacija MobileDay je namenjena prav temu: omogoča organizacijo 
sestankov, lažje komuniciranje s preostalimi udeleženci ter poskrbi za 
opomnike, ko so ti potrebni. 
5. Pocket
Aplikacija Pocket spletnim navdušencem omogoča enostavno 
shranjevanje člankov, videoposnetkov in fotografij za kasnejše branje 
in ogledovanje. Omogoča tudi sinhronizacijo z večimi napravami, kar 
vse skupaj uporabniku še olajša delo. Kot podjetnik najbrž veste, da je 
informiranost ključna za uspeh, in če včasih nimate časa za branje, 
lahko to storite kasneje, ko boste imeli čas. 

Vir: 

Na sosednjem Hrvaškem, na primer, je že prisoten

Entrepreneur.com

APLIKACIJA ZA ZAKLJUČNA POROČILA

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki, nad katerimi se 
je v letu 2016 začel postopek stečaja ali likvidacije, oziroma so bili 
izbrisani v letu 2016, morajo v skladu z 58. in 59. členom  
predložiti zaključno poročilo na dan pred začetkom postopka oziroma 
na dan pred prenehanjem, v rokih, določenih z zakonom, ki ureja 
davčni postopek. Pri tem upoštevajo nove 

,  in 
. Poslovni subjekti, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, 

jih začnejo uporabljati 1.1.2016, preostali poslovni subjekti pa prvo 
poslovno leto, ki se začne po tem datumu. 

Zaključno poročilo je treba predložiti za namen državne statistike 
in brezplačne javne objave. Tudi društva in nepridobitne organizacije 
lahko za predložitev zaključnega poročila uporabijo poenotene 
obrazce spletne aplikacije.

Vir: 

ZGD-1

Slovenske računovodske 
standarde (2016) Enotni kontni okvir Priporočeni enotni kontni 
načrt

www.ajpes.si

PRODAJA KAPSUL ZA HUJŠANJE PREK SPLETA
Amfepramon lahko povzroči resna kardiovaskularna tveganja. Ta 
sestavina ni več dovoljena za uporabo v Švici. Diazepam je anksiolitik, 
bolniki ga lahko uprabljajo le pod strigim zdravstvenim nadzorom. 
Obe substanci sta na seznamu narkotikov, zato je uvoz možen le z 
dovoljenjem pristojnih služb. V primeru, da ste te kapsule že zaužili, o 
tem obvestite svojega zdravnika. Opozarjamo tudi na dejstvo, da je 
prodajalec registriran izven EU (na Bahamih), zato je morebitno 
vračilo izdelka in povrnitev kupnine težje uveljaviti.

Več: www.zps.si

Zdravstveni inšpektorat RS sporoča, da 
je bil obveščen o spletni prodaji kapsul 
za hujšanje na spletni  s trani  
www.diennet.com, v katerih so odkrili 
prisotnost nedeklariranih sestavin 
(amfepramon, diazepam), zato lahko 
predstavljajo tveganje za zdravje ljudi.

Analize izdelkov so bile izvedene v 
Švici.

mailto:dbartol.kp@gmail.com



