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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

LAS ISTRE, JAVNI RAZPISI

Vse, ki jih zanima delovanje LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Koper, Izola in Piran) obveščamo, da 
je bila Strategija lokalnega razvoja LAS (skrajšano: SLR) januarja 2016 posredovana Koordinacijskemu odboru CLLD v potrditev.

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

Sklad % sofinanciranja upravičenih stroškov 
operacije 

EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 85% 

ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj 50% 

ESPR - Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 50%  oz. 100% , pod določenimi pogoji 

 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

                                                                          

PODJETNIŠKE IZMENJAVE  ERASMUS

Priložnost za izmenjavo podjetniških izkušenj mladih 
podjetnikov in že uveljavljenih podjetnikov v državah 
članicah EU

Podjetniške izmenjave v tujini se lahko udeležiš, če:

üimaš podjetje, ki je mlajše od 3 let ali če imaš 
namen odpreti svoje podjetje. Starostne omejitve 
ni!

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

Kako poteka prijava? 

üpripraviš življenjepis in poslovni načrt
üse prijaviš na .
üizbereš kontaktno točko (Regionalni razvojni 

center Koper)
üStopiš v stik s podjetnikom gostiteljem iz tujine 

in se dogovoriš za izmenjavo (termin, cilji in 
dejavnosti)

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

www.erasmus-entrepreneurs.eu

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

INFO:

Za več informacij in glede postopkov prijave se obrnite 

na:

Tina Primožič, vodja projektov

Regionalni razvojni center Koper (kontaktna točka)

Ulica 15. Maja 19

tel: +386 5 66 37 586 

e-pošta: tina.primozic@rrc-kp.si 

spletna stran: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

V programu lahko sodelujejo tudi lastniki slovenskih 
malih in srednje velikih podjetij ali pa osebe, in sicer 
kot V tem primeru lahko gostite 
mladega podjetnika iz drugih držav EU in to brez 
dodatnih stroškov! 

podjetniki gostitelji! 
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DOBRE PRAKSE

Fuži s tartufi; foto: Istra Terra

V oljčniku; foto: Istra Terra 

Istra Terra diha Istro s polnimi pljuči

Čeprav se dopustniški dnevi iztekajo, lahko tudi jesen 
izkoristimo za krajši oddih in spoznavanje skritih kotičkih 
Istre. Vanje nas popelje turistična agencija Istra Terra, ki si 
prizadeva za ohranjanje »zelene« Istre in njene dediščine. 

Istra Terra, ki deluje leto in pol, ponuja različne turistične 
produkte ljubiteljem kulturne in naravne dediščine, 
gastronomije, skratka vsem, željnim novih doživetij in 
spoznavanja zgodb zalednih krajev Istre. Urška Križman 
Vižintin je razkrila, da pripravljajo jeseni zanimive izlete za 
zaključene skupine, društva ali kolektive. Njihova uspešnica je 
lov na tartufe, ko s tartufarjem in njegovo psičko poiščejo skrite 
gomolje in nato skupaj skuhajo fuže z nabranimi tartufi. Veliko 
povpraševanja je tudi po strokovnih izletih, kjer obiščejo 
različne dobre prakse povezovanja in sodelovanja razvojne 
narave, zadružništva, socialnega podjetništva, ekološkega 
kmetovanja oziroma pripravijo strokovno ekskurzijo glede na 
želje naročnika. Za turistične ponudnike pa bodo prav tako 
jeseni organizirali izobraževanja in usposabljanja, ogled dobre 
prakse sodelovanja in razvoja skupnosti. V Istra Terri si namreč 
prizadevajo povezovati lokalne ponudnike, kmete in obrtnike 
ter izboljšati kakovost njihove ponudbe z oblikovanjem lastnih 
standardov kakovosti. Pri tem upoštevajo načela trajnostnega in 
družbeno odgovornega razvoja, ki jim kot socialno podjetje in 
referenčna organizacija za razvoj podeželja sledijo. 

Vižintinova pojasnjuje, da želijo socialna podjetja razreševati 
socialne, gospodarske, okoljske in druge probleme družbe na 
inovativen način: »Osnovni namen te oblike podjetništva je 
tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. 
Ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine ter opravlja 
družbeno koristne dejavnosti. Tako kot klasična podjetja tudi 
socialna podjetja nastopajo na trgu, s to razliko, da dobička 
praviloma ne delijo, temveč ga vračajo nazaj v podjetje. 
Socialno podjetništvo je povezovalno, saj spodbuja sodelovanje 
ljudi in prostovoljsko delo, ter na ta način krepi solidarnost v 
družbi.« Trenutno imajo enega zaposlenega. Širšo ekipo 
agencije pa sestavljajo štiri osebe, ki skrbijo za pripravo 
turističnih programov, komunikacijo s strankami, turističnimi 
ponudniki, podizvajalci in lokalno skupnostjo. Med 
zaposlenimi so predstavniki ranljivih skupin, ki jih izobražujejo 
in jim nudijo mentorstvo. 

Šavrinka; foto: Istra Terra 

V Istra Terri si prizadevajo povezovati turistične akterje v 
zaledju ob upoštevanju načel odgovornega turizma kot 
generatorja razvoja, ki ohranja lokalno okolje. Vižintinova pri 
tem poudarja, da se povezujejo s turističnimi ponudniki, ki se 
želijo razvijati, a hkrati ohranjati in varovati naravno in kulturno 
dediščino ter prispevati k njeni valorizaciji in lokalnemu 
razvoju ruralne Istre. V podjetju širijo dobre prakse na področju 
odgovornega turizma, zato izobražujejo skupnost, spodbujajo 
povezovanje in sodelovanje ter dvigujejo ozaveščenost okolja o 
nujnosti ohranjanja dediščine. 

Njihovo ponudbo si lahko ogledate na spletni strani 
www.istraterra.com, kjer so objavljeni predlogi za izlete, sledite 
jim na Facebook profilu, lahko pa jih tudi pokličete po telefonu 
068 618 649. Spletno stran bodo jeseni nadgradili z razširjeno 
ponudbo. Njihovi katalogi so dostopni v turistično-
informacijskih centrih. Bolje pa jih boste lahko spoznali tudi na 
jesenskih lokalnih dogodkih, npr. v času Evropskega tedna 
mobilnosti in Svetovnega dne turizma. 

Z Urško Križman Vižintin se je pogovarjala Larisa Kunst
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Regionalni razvojni center Koper – Garancijska shema 
(RRC GS), je objavil letni razpis za dolgoročne kredite z 
garancijami namenjene pospeševanju razvoja podjetništva 
v Obalno-kraški regiji in občini Ilirska Bistrica v letu 2016 
(objava UL RS št. 55 z dne 19.8.2016)

Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z 
garancijami RRC GS. Skupna višina razpisanih sredstev za 
ugodne kredite je 1.098.000,00 EUR, za katere bo RRC GS 
dodeljeval garancije v višini do 50% skupne vrednosti kreditov, 
kar znaša največ 549.000,00 EUR.
  
Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:

Mestna občina Koper 584.000,00 

Občina Izola 149.000,00 

Občina Piran  180.000,00 

Občina Sežana 169.000,00 

OOPZ Sežana 10.000,00 

Občina Hrpelje-Kozina 6.000,00 

Občina Ilirska Bistrica  

SKUPAJ 1.098.000,00 

 

Pogoji dodeljevanja:

Dolgoročni krediti 
- prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 

5.000,00 EUR do največ 85.000,00 EUR;
- obrestna mera: 
· pri Banki Koper d.d.: Euribor (šestmesečni) + 2,83 

% letno
· pri Abanki d.d.: Euribor (šestmesečni) + 1,4 % 

letno
· pri NLB d.d.: Euribor (šestmesečni) + 2,20 % letno
· pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana: ; Euribor 

(šestmesečni) + 2,50 % letno;
- doba vračanja kredita znaša od najmanj 3 leta do 

največ 5 let;
- moratorij na vračanje kredita znaša do največ 6 

mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita;
- prosilec mora imeti med viri financiranja 

zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev; 
- prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki z garancijo 

RRC GS v višini do 50% glavnice kredita brez obresti, 
preostanek pa v skladu s pogoji banke;

Garancija Garancijske sheme 

- vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo;
- garancija znaša do 50% glavnice kredita brez obresti
- prosilec zavaruje prejeto garancijo RRC GS z eno 

menico podjetja in z eno menico lastnika podjetja, za 
posamezne primere pa s poroki na podlagi notarskega 
sporazuma (odvisno od bonitete kreditojemalca);

- prosilec mora RRC GS za izdano garancijo plačati 1% 
od odobrenega kredita;

- garancije se izdajajo najkasneje do 31.3.2017. 
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki 
nadomeščajo stare kredite. 

Upravičeni stroški investicije

- Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške 
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške 
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in nakupa objekta.

- Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos 
tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, 
znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.

- Obratna sredstva, ki pomenijo stroške obratnih 
sredstev, stroške najema poslovnih prostorov in opreme, 
stroške promocijskih aktivnosti, stroške zagona podjetja, 
stroške priprave in izdelave razvojne in investicijske 
dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za 
pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške 
infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov 
širšega pomena, bruto plače in prispevki na plače novo 
zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma 
vročitve sklepa dalje največ 3 mesece, stroške pridobivanja 
intelektualnih pravic.

Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj 
največ 20% kredita.
- Med upravičene stroške ne spada nakup cestno 

prevoznih sredstev.

Splošni pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot 
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, imajo sedež 
dejavnosti in lokacijo naložbe na območju občin Koper, Izola, 
Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača, Komen in Ilirska 
Bistrica ali pa MSP, ki investirajo na območju teh občin, ter so 
plačali enkratno članarino v Garancijsko shemo pri 
Regionalnem razvojnem centru Koper v višini 110,00 eur.

Vloge za pridobitev kredita in garancije, kot tudi več o tem, pa 
na naši spletni strani: 

ali na tel: 05 – 6637 582 
(Irena Cergol).

http://www.rrc-kp.si/sl/za-
podjetnike/kreditiranje-podjetij.html 

- bančni stroški za odobritev in vodenja kredita:
· pri Banki Koper d.d.: 0,8 % od zneska kredita, min 

130,00 EUR,
· pri Abanki d.d.: 0,4% enkratno ob odobritvi kredita, 

min. 130,00 EUR in vodenje 0,1% letno od stanja glavnice, 
min 100,00 EUR,

· pri NLB d.d.: 0,35% od zneska odobrenega kredita, 
min 200,00 EUR in 100,00 EUR letno;

· pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana: 1,50% enkratno 
ob odobritvi, max 350,00 EUR in vodenje 5,00 EUR 
mesečno;

- krediti z garancijo RRC GS se odobrijo za upravičene 
stroške investicije, nastale od 1.1.2016-31.3.2017. Strošek 
nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja. 

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER
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NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI ZA MESEC 
SEPTEMBER

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

9.7.2016 ob 18h Delavnica: MEDENA USTVARJALNICA, 
vodi Marija Vulič, čebelarka in zeliščarka.
 

vabita na serijo učnih delavnic

SEPT- NOV 2016

Uvodna predstavitev
Samostojno gojenje zelišč za zdravilne ali kulinarične namene je želja 
marsikaterega zeliščarskega navdušenca ali navdušenke. Poleg 
nabiralništva je to najbolj neposredna oblika samooskrbe z zelišči za 
lastne potrebe, pri kateri je vrtnar aktivno vključen v celoten proces 
naravnega razvoja zelišč. Lastna pridelava zelišč ob tem prinaša še 
različna druga zadovoljstva in pozitivne učinke za dušo in telo. 
Vrtnarjenje je izvrstna oblika dnevne rekreacije in antistresne 
sprostitve, priložnost za ustvarjalno in povezovalno družinsko 
druženje, ob spremljanju rasti in pobiranju pridelkov pa ponuja tudi 
svojevrstne občutke ponosa, zadovoljstva in veselja. Zakaj se torej ne 
bi lotili tega izziva in si sami pripravili svoj zeliščni vrt ali gredo? 
Lahko pa zelišča uspešno gojite tudi v lončkih na balkonu. Zato da bo  
zeliščarsko vrtnarjenje kar najbolj prijetno in uspešno, se  je pred 
pričetkom vrtnarskega izziva  dobro podučiti o nekaterih osnovah in se 
ustrezno pripraviti.  

Za vse zeliščarske začetnike pripravljamo MALO ŠOLO 
ZELIŠČARSKEGA VRTNARJENJA, kjer se boste seznanili z 
osnovnimi izhodišči, načeli in pravili načrtovanja zeliščnega vrta in 
gojenja zelišč. Malo šola zeliščarskega vrtnarjenja je razdeljena na dva 
sklopa, in sicer v jesenskem terminu uvodni modul 1. OSNOVE 
ZELIŠČNEGA VRTNARJENJA z nadaljevanjem v pomladanskem 
času z modulom 2. PRAKSA ZELIŠČNEGA VRTNARJENJA.

MALA ŠOLA ZELIŠČARSKEGA VRTNARJENJA

Izhodišča za načrtovanje in zasnovo družinskega zeliščnega vrta         
NEDELJA, 25.9.2016, 15.00-17.00

Izdelava sadilnega načrta                                                                              
NEDELJA, 16.10.2016, 15.00-17.00

Samostojna vzgoja sadik in pripravljalna dela                                           
NEDELJA, 6.11.2016, 15.00-17.00

Delavnice bodo potekale v manjši skupini 8-12 udeležencev. V sklopu 
delavnic si bo vsak udeleženec pod strokovnim mentorstvom  lahko  
izdelal svoj sadilni načrt, preizkusili pa se bomo tudi v samostojni 
vzgoji sadik. Delavnice bodo potekale na Ekotočki v Dekanih. Vodila 
jih bo Eva Bolčič, univerzitetna diplomirana inženirka krajinske 
arhitekture in zeliščarka s pridobljeno nacionalno poklicno 
kvalifikacijo (NPK).

UDELEŽBA IN PRIJAVA: 
Zaradi vsebinske povezanosti je priporočljiva udeležba na celotnem 
sklopu delavnic. Udeleženci, ki se prijavijo na celoten sklop delavnic, 
imajo pri prijavi prednost pred prijavljenimi samo za posamezno 
delavnico.

Cena za celoten sklop delavnic znaša 50,00 Ä in vključuje strokovna 
predavanja in izvedbo delavnic, vsa gradiva,  mentorstvo pri 
izdelavi sadilnega načrta ter materiale za prikaz vzgoje sadik. 

Cene za posamezno delavnico znašajo: 15,00 Ä za 1. delavnico, 30,00 
Ä za 2. delavnico in 20,00 Ä za 3. delavnico.

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVA: 041 836 011 ali 031 734 
478.

V prvem sklopu so predvidene tri tematske delavnice:
1. Izhodišča za načrtovanje in zasnovo družinskega zeliščnega 

vrta
2. Izdelava sadilnega načrta
3. Samostojna vzgoja sadik in pripravljalna dela

PODALJŠANJE ODPRTOSTI INVESTICIJSKIH 
JAVNIH RAZPISOV PRP 2014–2020 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča 
vse potencialne vlagatelje o enomesečnem podaljšanju roka, do 
katerega bo možno vlaganje vlog na dva javna razpisa iz Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, ki sta namenjena 
naložbam v kmetijska gospodarstva. Končni rok za oddajo vloge se 
podaljšuje s 7. 9. 2016 na 10. 10. 2016.

Podaljšanje roka za vlaganje vlog se nanaša na naslednja javna 
razpisa:
-  - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za 
leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na 
področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju 
stroškov pridelave ter
-  - Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, 
namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe.
Razlogi za podaljšanje roka za vlaganje vlog so predvsem v zahtevni 
pripravi projektne dokumentacije ter pridobivanju različnih dovoljenj, 
ki se zahteva ob vložitvi vloge na javni razpis. Podaljšani rok za oddajo 
vlog na javne razpise bo za oba javna razpisa objavljen v petek, 
26.8.2016, v Uradnem listu RS. Vse nadaljnje in podrobnejše 
informacije glede podaljšanja rokov za vlaganje vlog na javne razpise 
kot tudi pogojev in obveznosti za posamezne javne razpise lahko 
vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP. 
Potencialne vlagatelje vljudno vabimo, da spremljajo odgovore na 
vprašanja v okviru spletnega foruma ARSKTRP in MKGP: 

.

Vir: www.program-podezelje.si

2. javni razpis 4.1

4. javni razpis 4.1

https://forum2.arsktrp.gov.si/

DAN ODPRTIH VRAT NA EKO TOČKI V 
TEDNU MOBILNOSTI

V septembru 2016 obeležujemo Teden mobilnosti. Tudi letos 
pripravlja Društvo Zdrav podjetnik številne dogodke, osrednji pa 
bo v soboto , 17. Septembra 2016 na Eko točki v Dekanih.

Okviren program prireditve:
 V dopoldanskem času (od 9.00 ure dalje) bo  vodeno kolesarjenje  
od Kopra do Eko točke (in kasneje nazaj na start). Ob prihodu  
prejme vsak udeleženec simbolično darilo in osvežilni napitek. 
Sledi predavanje na temo »Kolesar v cestnem prometu«.

V popoldanskem času  bomo kuhali »jesensko marmelado« (od 
13.00 ure dalje),  delali palačinke in  pripravili rdečo in zeleno 
pašto.
Ob 16.00 uri bo  naša nutricionistka Simone Godina predstavila 
program prehranjevanje  za  posameznike   z osteoroporozo.
Ob 17.00 uri bomo vse ljubitelje zeliščarstva  na posebnem 
srečanju seznanili z izdelano strategijo razvoja zeliščarstva na 
našem območju in vizijo zeliščarske zadruge, ki jo načrtujemo 
ustanoviti v letu 2017.
Od 10.00 do 18.00 ure bo t.im »dan odprtih vrat na Eko točki«, 
kjer  bodo  člani  Društva Zdrav podjetnik  in  člani Združenja 
ljubiteljev zeliščarstva Obale in Krasa predstavili svoje 
aktivnosti, ideje in predloge. Poskrbeli bomo za  degustacijo naših  
dobrot.  Zaželjen je simbolični  prispevek.

Prijazno vabljeni.
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JAVNE OBJAVE LOKALNIH SKUPNOSTI

OBČINA DIVAČA IN HRPELJE - KOZINA

ENERGETSKA SANACIJA IN PRENOVA JAVNIH STAVB 
OBČIN DIVAČA IN HRPELJE - KOZINA - poziv promotorjem

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občini Divača, 
Kolodvorska 3/a, 6215 Divača in Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje 
Reška cesta 14, 6240 Kozina kot javni partner (v nadaljevanju: 
naročnik) pozivata vse zainteresirane osebe - promotorje kot zasebne 
partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega 
partnerstva »Energetska sanacija javnih stavb Občin Divača in 
Hrpelje-Kozina«.

 Skladno z zastavljenimi cilji in pogoji RS, opredeljenimi v 
Podrobnejših usmeritvah javnim partnerjem pri ukrepu energetske 
prenove stavb javnega sektorja (Ministrstvo RS za infrastrukturo, 
februar 2016) sta se Občini odločili, da izvedeta skupni poziv 
promotorjem in na ta način lahko kandidirata za pridobitev nepovratnih 
sredstev iz pričakovanega javnega razpisa Ministrstva za 
infrastrukturo RS za ukrepe energetske prenove stavb javnega sektorja.  
Cilj naročnika je znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in 
vzdrževanja) v svojih javnih objektih z izvedbo javno-zasebnega 
partnerstva celovite energetske obnove objektov in storitev 
energetskega upravljanja v svojih javnih objektih, navedenih v 
nadaljevanju.  

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti 
za izvedbo javnozasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti 
pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, Pravilnikom o vsebini 
upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva 
(Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) ter ostalimi zakonskimi in 
podzakonskimi akti, navedenimi v točki 7.  

Rok za oddajo vlog: 12.9.2016 do 10.00 ure

Več: www.divaca.si

OBČINA NOVA GORICA

Javna dražba za prodajo nepremičnine (Delpinova 8, Nova 
Gorica)

Javna dražba bo v četrtek 8. 9. 2016 ob 13,00 uri v stekleni dvorani 
stavbe Mestne občine Nova Gorica. 

Vir: www.nova-gorica.si

MESTNA OBČINA KOPER

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 

divjadjo v Mestni občini Koper za leto 2016   
 
 1.     PREDMET JAVNEGA RAZPISA
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v loviščih, katerih lovna površina leži na 
območju Mestne občine Koper za leto 2016. 
 
Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z 
divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja 
in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
 
2.     POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU
 
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
-      je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
-      ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki se nahaja na območju Mestne 
občine Koper,
-      ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi 
in občini.
 
3.     MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
 
Vlagatelj mora z verodostojnimi listinami dokazati, da je v letu 2016 
izvajal aktivnosti na najmanj dveh ukrepih, ki so predmet 
sofinanciranja, ki so finančno ovrednoteni najmanj v višini 50% 
vplačanih koncesijskih dajatev. Vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo ta pogoj, 
prejmejo sorazmerni del sredstev glede na delež plačane koncesijske 
dajatve za preteklo leto. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se 
ostanek porazdeli med izbrane prijavitelje  proporcionalno glede na 
delež lovne površine lovišča, ki leži v občini. 
 
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo od dneva objave 
javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa, to je do 9.9.2016 na 
spletnih straneh Mestne občine Koper ( ) ali v 
sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
 
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na voljo na 
sedežu Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, 
tel. 05/6646 239 – kontaktna oseba Zvezdan Primožič.

http://www.koper.si

OBČINA  AJDOVŠČINA

Zaprtje javnega povabila delodajalcem za sofinanciranje 
prispevka delodajalca na plače, zaposlenim na novo ustvarjenih 
delovnih mestih v Občini Ajdovščina.

Javno povabilo delodajalcem za sofinanciranje prispevka delodajalca 
na plače, zaposlenim na novo ustvarjenih delovnih mestih v občini 
Ajdovščina, se v skladu z določili 9. poglavja povabila, zapre.

 Župan Tadej Beočanin

Vir: www.ajdovscina.si

Povabilo k sodelovanju za dobavo in montažo opreme servisnega 
objekta ob bazenu Žusterna 

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list 
RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v 
skladu s 47. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse 
zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo 
ponudbe za dobavo in montažo opreme servisnega objekta ob bazenu 
Žusterna (v sklopu obnove spremljajočih objektov v Žusterni).

 Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.  
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora 
glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse 
določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna 
zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z 
določili tega povabila in navodil.  Vse ponudnike vabimo, da oddajo 
ponudbo do 15.09.2016 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno 
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
 
Vir: www.koper.si
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DAVKI/PRISPEVKI

SLETNA PRODAJA IZDELKOV V TUJINO IN  
DDV

Prodaja izdelkov v EU
V tem prispevku se osredotočamo na način spletne prodaje, ko tuj 
kupec blago naroči po spletu ali telefonu (ali kakorkoli drugače), 
prodajalec pa ga dostavi v državo kupca - kot primer kupa vzemimo 
kupca iz Avstrije, članice EU. Spodaj navedena pravila veljajo takrat, 
ko prodajalec blago skladišči v Sloveniji, oziroma ga odpošlje iz 
Slovenije v tujino.

Slovensko podjetje, ki prodaja izdelke prek spletne trgovine, lahko 
prodajo izdelkov opravlja tudi izven Slovenije - na primer v Avstrijo.

Nadaljevanje na strani 8.

KAKO JE OBDAVČEN ZAVOD?

Kar se tiče davka na dodano vrednost in obdavčitve osebnih 
prejemkov, se za zavod uporabljajo povsem enaka pravila kot za druge 
pravne osebe, ki so ustanovljene za opravljanje gospodarske 
dejavnosti. Posebnosti pa veljajo na področju davka od dohodkov 
pravnih oseb.

Zavod plačuje davek od dohodka pravnih oseb le, če opravlja 
pridobitno dejavnost
Zavodu ni potrebno plačevati davka od dohodka pravnih oseb (DDPO), 
če je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in dejansko 
posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Plačuje ga le v 
primeru, da opravlja pridobitno dejavnost. V obračunu DDPO je torej 
potrebno celotno dejavnost zavoda razdeliti na nepridobitno in 
pridobitno dejavnost, pri čemer se davek plača izključno od opravljanja 
pridobitne dejavnosti. Sem spada vsaka dejavnost, ki se opravlja na 
trgu z namenom pridobivanja dobička ali pa zavod z njo konkurira na 
trgu drugim osebam, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

Davek od odhodka se ne plača, če prihodki ne presegajo odhodke
Za namene optimizacije DDPO pri zasebnih zavodih je poleg 
ugotavljanja višine prihodkov iz naslova pridobitne in nepridobitne 
dejavnosti pomembno tudi ugotavljanje odhodkov, ki so povezani s 
posamezno vrsto dejavnosti. DDPO se namreč plača izključno od v 
davčnem obračunu ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki.
Višino odhodkov, povezanih s pridobitno dejavnosti, lahko 
ugotavljamo na dva načina:

·sorazmerno ugotavljanje višine odhodkov (višina odhodkov, 
povezanih s pridobitno dejavnostjo, se določi v deležu vseh 
odhodkov, ki je enak deležu prihodkov iz pridobitne 
dejavnosti v vseh prihodkih. Npr. zavod ustvari 60% 
prihodkov iz pridobitne dejavnosti, zato se tudi 60% vseh 
odhodkov vključi v obračun DDPO),

·dejansko ugotavljanje višine odhodkov (v tem primeru za 
vsak posamezen odhodek posebej ugotavljamo, ali je 
povezan z opravljanjem pridobitne ali nepridobitne 
dejavnosti. V tem primeru je potrebno med letom voditi 
ločeno evidenco za pridobitno in nepridobitno dejavnost).

Kateri izmed zgoraj opisanih načinov je davčno ugodnejši, je odvisno 
od višine odhodkov, ki jih lahko povežemo z opravljanjem pridobitne 
dejavnosti. V kolikor je z opravljanjem pridobitne dejavnosti 
povezanih relativno malo odhodkov, je bolj smiselno sorazmerno 
ugotavljanje višine odhodkov (v nasprotnem primeru dobimo višjo 
davčno osnovo za DDPO). Če pa so z opravljanjem pridobitne 
dejavnosti povezani relativno visoki odhodki, je bolj smiselno 
dejansko ugotavljanje višine odhodkov (s tem znižujemo davčno 
osnovo za DDPO bolj, kot v primeru sorazmernega ugotavljanja višine 
odhodkov).

Vir: Zavod Mladi podjetnik

OBRAČUN DDV PRI NEPREMIČNINI

Davčni zavezanec je kupil nepremičnino brez DDV. Kasneje je poslovni 
prostor obnavljal oz. vanj vlagal in od računov za vlaganja uveljavljal 
odbitek DDV. Ali mora davčni zavezanec, ki bo to nepremičnino dal v 
najem, od oddajanja obračunati DDV?

Obveznost obračuna DDV od storitve oddajanja nepremičnine v najem 
ni pogojena s tem, ali je davčni zavezanec ob nabavi ali naknadnem 
vlaganju vanje uveljavljal pravico do odbitka DDV ali ne, pač pa 
slednje lahko vpliva na naknadni popravek tega odbitka DDV. Skladno 
z 2. točko 44. člena ZDDV-1 je najem oziroma zakup nepremičnin 
(vključno z leasingom), razen nastanitev v hotelih ali podobnih 
nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v počitniških 
domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih 
kampiranju, dajanja v najem garaž in površin za parkiranje vozil, 
dajanja v najem trajno instalirane opreme in strojev in najema 
sefov oproščen plačila DDV.

Ne glede na navedeno pa se skladno s 45. členom ZDDV-1 davčni 
zavezanec, ki opravlja transakcije, za katere je oprostitev DDV 
določena v prej navedeni 2. točki 44. člena ZDDV-1, z najemnikom, 
zakupnikom, leasingojemalcem – davčnim zavezancem, ki ima 
pravico do odbitka celotnega DDV dogovori, da bo od navedenih 
transakcij, ki bi morale biti oproščene plačila DDV, obračunal DDV po 
predpisani stopnji. Davčni zavezanec obračuna DDV v skladu s prvim 
odstavkom tega člena, če z najemnikom oziroma kupcem 
nepremičnine pred opravljeno dobavo davčnemu organu predložita 
vsak svojo izjavo v elektronski obliki. V kolikor bi bili torej v vašem 
primeru izpolnjeni pogoji, da bi davčni zavezanec s svojim 
najemnikom podpisal izjavo po 45. členu ZDDV-1 in bi bil najem tega 
poslovnega prostora posledično obdavčen, potem posledic v zvezi z 
naknadnim popravkom odbitka DDV ne bi bilo. V nasprotnem 
primeru, če bi bil ta najem oproščen plačila DDV, pa bi moral davčni 
zavezanec DDV, ki ga je obračunal ob vlaganjih v to zadevno 
nepremičnino, ustrezno popraviti.

V svojem vprašanju omenjate tudi odbitni delež, ki pa se izračunava v 
primeru, ko davčni zavezanec opravlja tako obdavčeno kot tudi 
oproščeno dejavnost. Če bi na primer davčni zavezanec v vašem 
primeru opravljal obdavčeno dejavnost, sedaj pa bi začel opravljati tudi 
dejavnost, ki je oproščena plačila DDV (oproščen najem), bi lahko od 
prejetih računov za nabave odbijal le tisti del DDV, ki se nanaša na 
opravljanje njegove obdavčene dejavnosti. Pri tem bi davčni zavezanec 
lahko izbral enega izmed treh načinov odbijanja DDV, ki jih ponuja 
105. člen PZDDV. Slednji določa, da lahko davčni zavezanec v tem 
primeru uporabi eno od naslednjih možnosti:

·odbija DDV za obdavčeno dejavnost in oproščeno 
dejavnost, za katero ima pravico do odbitka DDV po 
dejanskih podatkih, če v svojem knjigovodstvu ali 
zunajknjigovodski evidenci zagotovi podatke o celotnem 
zaračunanem DDV (na prejetih računih in ob uvozu) in 
znesku DDV, za katerega se prizna pravica do odbitka;

·določi znesek DDV, ki ga sme odbiti, z uporabo odbitnega 
deleža v skladu s 65. členom ZDDV-1 za celotno dejavnost, 
če ne more zagotoviti podatkov na način iz prve alineje tega 
odstavka;

·določi znesek DDV, ki ga sme odbiti, z uporabo več odbitnih 
deležev, ločeno za vsako področje svoje dejavnosti v skladu s 
sedmim odstavkom 65. člena ZDDV-1. Področje dejavnosti 
po tej alineji pomeni katero koli raven dejavnosti zavezanca 
po standardni klasifikaciji dejavnosti ali organizacijsko 
enoto zavezanca (kot npr. dislociran obrat, poslovna enota 
ipd.).

Vir: /dashofer.siDDV v poslovni praksi
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ZAKONODAJA

NAPISI V TUJEM JEZIKU

Tržni inšpektorat RS (Tirs) opozarja, da naj poslovni subjekti, če 
ponujajo zapise za svoje storitve v tujih jezikih, v prvi vrsti uporabijo 
slovenski zapis.

Če ponujate zapise za svoje storitve v tujih jezikih, v prvi vrsti 
uporabite slovenski jezik. Poslovni subjekti, prednost dajte 
slovenskemu jeziku. Prav je, da poslovni subjekti uporabljajo tudi tuje 
izraze in se na ta način približajo turistu, vendar pa je potrebno za 
ohranjanje slovenskega jezika poskrbeti tudi tako, da so vsi napisi v 
prvi vrsti v slovenskem jeziku in nato poleg tega, po želji gostinca, 
trgovca in ostalih ponudnikov blaga in storitev, tudi v tujem jeziku.

Tako namreč veleva tudi slovenska zakonodaja v 
 in v . S 

tem obvestilom zato želimo pozvati ponudnike k doslednemu 
spoštovanju navedenih predpisov pri navajanju na oglasnih panojih, 
ostalem reklamnem materialu, cenikih in podobno, so še dodali v 
sporočilu za javnost.

Ali ste vedeli?

Vir: / Data.si

Zakonu o varstvu 
potrošnikov (ZVPot) Zakonu o javni rabi slovenščine (ZJRS)

·Naziv podjetja lahko vsebuje tudi vse tujejezične besede
·Kako poteka sprememba imena podjetja?
·Poleg črk slovenske abecede v imenih podjetij kmalu tudi 

X, Y, W in Q

Tržni inšpektorat RS

VARNE DELOVNE RAZMERE

Vsak delodajalec je v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu 
dolžan delavcem zagotavljati varne delovne razmere, oceniti tveganja 
na delu ter pred pričetkom dela ugotoviti sposobnost posameznika za 
opravljanje dela. V nadaljevanju bomo predstavili, komu in v katerih 
primerih je dolžan delodajalec delavcem zagotoviti predhodne 
zdravniške preglede.

ZDR-1 v 5. odstavku 28. člena določa, da mora delodajalec zaradi 
ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela na 
svoje stroške napotiti kandidata na predhodni zdravstveni pregled v 
skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. ZVZD-1 v 36. členu 
določa, da mora delodajalec delavcem zagotoviti takšne zdravstvene 
preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu za 
določeno vrsto dela.

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (3. člen) 
določa, da so podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov 
zdravstvenih pregledov: 

Obseg zdravstvenih pregledov je odvisen od ocene tveganja
Obveznost zagotavljanja zdravstvenih pregledov je odvisna od ocene 
tveganj, ki se pri delu pojavljajo. Če za konkretna dela iz Izjave o 
varnosti z oceno tveganja izhaja, da obstajajo tveganja za varnost in 
zdravje delavcev oz. posebne zdravstvene zahteve, je delodajalec 
dolžan vsakemu delavcu, ki opravlja takšno delo, zagotoviti 
zdravstveni pregled v obsegu, ki ustreza ugotovljenim tveganjem. Če 
takšnih tveganj ni, zdravstveni pregled delavcev ni zahtevan, saj 
splošna zdravstvena sposobnost ni več pogoj za sklenitev delovnega 
razmerja po Zakonu o delovnih razmerjih.

Nadaljevanje z strani 7.

Obstajajo razlike pri obračunu DDV, odvisno od tega, kdo je končni 
kupec:

·Če je slovensko podjetje zavezano za obračun in plačilo 
DDV v Sloveniji, potem pri prodaji blaga podjetju iz 
Avstrije, prav tako zavezanemu za DDV, ne obračuna DDV-
ja.

·Če slovensko podjetje (zavezanec za slovenski DDV) proda 
blago fizični osebi v Avstriji, potem obračuna slovenski 
DDV. Enako velja, če je končni kupec avstrijsko podjetje, ki 
ni zavezano za DDV.

Zgodba se spremeni, ko slovensko podjetje preseže letni promet, ki 
ga je določila Avstrija kot prag za vključitev v sistem DDV. Ta znesek je 
35.000 EUR, kar pomeni: ko slovensko podjetje v roku 12 mesecev v 
Avstrijo proda blago v vrednosti 35.000 EUR ali več, se mora v Avstriji 
registrirati za avstrijski DDV. Pri prodaji blaga v Avstrijo ga mora tudi 
obračunati in plačati.

Države članice EU imajo različno določene zneske, ki predstavljajo 
prag za vključitev v DDV sistem. Tukaj so nekatere izmed njih:

·Nemčija, Francija, Nizozemska: 100.000 EUR
·Avstrija, Španija, Belgija: 35.000 EUR

Prodaja izdelkov izven EU
Podjetje, ki proda blago stranki izven EU, ne obračuna DDV. Še 
vedno lahko odbije DDV, ki ga je plačalo ob nabavi blaga oziroma 
storitev, povezanih s to prodajo. 

Vir: Moj spletni priročnik 29/16

Stališče Inšpektorata za delo RS
Glede zagotavljanja zdravstvenih pregledov delavcem je svoje stališče 
podal Inšpektorat za delo na svoji spletni strani. Zaradi različnih 
posledic opravljenega ali neopravljenega zdravstvenega pregleda pred 
zaposlitvijo Inšpektorat za delo glede zagotavljanja zdravstvenih 
pregledov meni, da je smiselno, da vsi delavci ob sklenitvi delovnega 
razmerja ter predvsem samozaposlene osebe opravijo predhodni 
zdravstveni pregled. Na ta način se ugotavlja njihovo zdravstveno 
stanje ob vstopu v delovni proces delodajalca oziroma samozaposlene 
osebe. V nasprotnem primeru je lahko ob morebitnih zdravstvenih 
težavah naknadno težko dokazovati, kdaj je prišlo do sprememb 
zdravstvenega stanja. Dodatno se lahko zaplete v primeru, kadar 
invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (ZPIZ) zahteva zdravniško spričevalo predhodnega 
zdravstvenega pregleda zaradi dvoma glede na časovni nastanek 
zdravstvene okvare.

Ob tem je pomembno tudi, da ima ZPIZ tudi pravico zahtevati 
povrnitev povzročene škode od delodajalca, kadar nastane škoda 
zaradi tega, ker je bilo delovno razmerje sklenjeno brez predpisanega 
zdravstvenega pregleda z osebo, ki zdravstveno ni bila zmožna za 
opravljanje določenih del ali nalog, kar se je ugotovilo pozneje. 
Omenjeno je aktualno predvsem s stališča morebitnega zahtevka ZPIZ 
za povrnitev stroškov zdravljenja zaradi nezgod pri delu.

Vir: Plače in kadri

ocena tveganja ter posebne 
zdravstvene zahteve na podlagi 
strokovne ocene izvajalca 
medicine dela, ki so po potrebi 
opredeljene v Izjavi o varnosti z 
oceno tveganja.
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ZAKONODAJA

ZAPOSLENI JE DOBIL IZVRŠBO NA PLAČO

V praksi je najpogostejša izvršba na dolžnikovo denarno terjatev, ki se 
deli na izvršbo na plačo in druge stalne prejemke na eni ter izvršbo na 
dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet na 
drugi strani. Tokrat bomo razdelali možnost izvršbe na plačo.

Pri izvršbi na plačo je v prvi vrsti pomembno vedeti, da mora 
dolžniku del plače, ki je nujen za njegovo preživljanje, ostati 
oziroma se mu ga ne sme zarubiti. Če je dolžnik dolžan preživljati 
tudi kakšno drugo osebo, mora biti znesek, na katerega je prepovedano 
poseči z izvršbo, sorazmerno višji. Po drugi strani je možno dolžniku 
preko izvršbe vzeti več, če dolg izvira iz neplačevanja preživnine. Del 
sredstev, s katerim se poplačuje dolg, od dolžnikove plače trga njegov 
vsakokratni delodajalec. Če se delavčeva plača poviša, lahko 
delodajalec trga višji znesek. Delodajalcem največ problemov 
povzroča vrstni red, po katerem morajo pokrivati dolžnikove 
dolgove na način, da trgajo določen znesek od njegove plače, v 
primeru, ko je proti dolžniku uperjenih več pravnomočnih izvršb.

V primeru več izvršb imajo prednost izvršbe, ki izhajajo iz 
preživninskih obveznosti in odškodninskih obveznosti. Tem sledijo 
izvršbe iz davčnih obveznosti. Šele nato pridejo na vrsto navadne 
obveznosti. Če so izvršbe iz posameznih kategorij istočasne, se morajo 
plačevati hkrati, v sorazmernem delu.

Vir: Zavod Mladi podjentik.si

REFUNDACIJE BOLEZNIN

Od oktobra dalje bodo lahko delodajalci zahtevek za povračilo 
boleznine za delavce, ki so več kot 30 dni bolniško zadržani od dela, 
oddali elektronsko preko obrazca, dostopnega na portalu e-Vem. S.p.-ji 
brez zaposlenih pa bodo morali še naprej obrazce ZZZS-ju pošiljati 
preko pošte.

V primeru bolezni ali poškodbe nadomestilo plače prvih 30 dni 
odsotnosti z dela krije delodajalec oziroma v primeru samostojnega 
podjetnika le-ta sam. Od 31. dne odsotnosti z dela dalje delodajalec 
še vedno izplačuje nadomestilo plače, vendar pa lahko zahteva, da 
mu ZZZS izplačani znesek refundira oziroma povrne. Do sedaj je 
delodajalec zahteval povračilo izplačane boleznine tako, da je ročno 
izpolnil ustrezen obrazec, dostopen na spletni strani ZZZS, in ga 
osebno odnesel na ZZZS oziroma ga poslal po pošti.

Od 1. oktobra dalje pa se zaradi sprejetja Pravilnika o oddaji vlog 
v sistem e-VEM uvaja elektronsko oddajanje zahtevkov za 
refundacijo nadomestila plače med delavčevo upravičeno 
zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe. Delodajalec bo lahko 
zahtevek oddal preko portala e-Vem ter ves čas spremljal, kaj se z 
zahtevkov dogaja. 

Ne bo pa možno zahtevka oddati na točki VEM. Za s.p.-je brez 
zaposlenih se glede zahtevanja povračil boleznin ne spremeni nič. Še 
vedno bodo morali ročno izpolniti obrazec in ga odnesti na ZZZS ali pa 
po pošti poslati tja.

Viri:  Zavod Mladi podjetnik

· ZZZS

Vir: 

· Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM

www.pisrs.si

 Za oddajo zahtevka mora imeti delodajalec digitalno kvalificirano 
potrdilo za prijavo v aplikacijo. Oddajanje zahtevkov bo sprva 
prostovoljno, kar pomeni, da se bo lahko delodajalec sam odločil, ali bo 
izbral elektronsko pot ali pa bo ročno izpolnil refundacijski zahtevek.

AVANSNI RAČUN

Vsak davčni zavezanec mora poskrbeti, da v predpisanih rokih izda 
račun za blago ali za opravljeno storitev. Obveznost za izdajo računa 
določa 81. člen ZDDV-1. Enako velja tudi za izdajo računa za prejeto 
predplačilo. 

Račun za predplačilo (avansni račun) je potrebno izdati v primeru, ko 
prejmemo plačilo od drugega davčnega zavezanca (malega davčnega 
zavezanca ali zavezanca identificiranega za namene DDV) ali pravne 
osebe, ki ni davčni zavezanec, preden je blago dobavljeno ali storitev 
dokončana. Za potrebe DDV je potrebno avansni račun izdati 
najkasneje zadnji dan davčnega obdobja, v katerem je bilo predplačilo 
prejeto. Obveznost za plačilo DDV nastane na dan prejema plačila 
od prejetega zneska plačila, kar pomeni, da zavezanec plača DDV v 
mesecu, ko je prejel plačilo za blago oziroma storitev, ne glede na to ali 
je blago dobavljeno ali storitev opravljena.

Izdan avansni račun mora vsebovati najmanj podatke po 82. 
oziroma 83. členu ZDDV -1. Na računu za prejeto predplačilo morata 
biti navedena datum prejema plačila. Izdane račune za predplačilo je 
potrebno tudi davčno potrditi, če smo prejeli plačilo v gotovini oziroma 
v drugi obliki plačila, ki ni neposredno nakazilo na transakcijski račun 
in gre torej za gotovinsko plačilo po ZDavPR. Ne glede na izdajo 
avansnega računa je, ko je opravljena dobava ali storitev, potrebno 
izdati še račun. Račun mora poleg zakonsko določenih podatkov 
vsebovati tudi datum prejetega avansnega plačila in podatke o 
obračunanem DDV na avansnem računu. DDV od prejetega 
predplačila se obračuna po preračunani stopnji. Preračunana stopnja 
za 22% znaša 18,0328%, preračunana stopnja za 9,5% pa znaša 
8,6758%.

Računa za predplačilo ni potrebno izdati v primeru: 
·ko davčni zavezanec prejme predplačilo za dobave blaga in 

storitev od fizičnih oseb, ki niso davčni zavezanci
·ko davčni zavezanec prejme predplačilo preden opravi 

oproščeno dobavo po 46. členu ZDDV-1 (oproščena dobava 
blaga v EU)*

·ko v skladu s prvim odstavkom 144. člena Pravilnika o 
izvajanju ZDDV-1 davčni zavezanec še ni izdal računa za 
prejeto predplačilo, vendar je do roka za predložitev 
obračuna DDV za davčno obdobje, v katerem je prejel 
predplačilo, izdal račun za opravljeno dobavo blaga ali 
storitev.

Če račun za prejeto predplačilo ni izdan, se to šteje kot hujši davčni 
prekršek, ki se ga kaznuje z globo od 2.000 do 125.000 evrov kazni.
Vir:

·Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)
·Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
·Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

Vir: Zavod Mladi podjetnik

V primeru, da se slovenski davčni 
zavezanec identificira za namene DDV 
v drugi državi članici, pa mora 
upoštevati tuja pravila za izdajo 
računa.

http://www.pisrs.si
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IŠČETE POSLOVNO IDEJO?

Dandanes je veliko ljudi že naveličanih klasičnega osemurnega 
delavnika in zato razmišljajo o ustanovitvi lastnega podjetja. Ker so 
postopki za ustanovitev podjetja enostavni in hitri, jih od vstopa v 
poslovni svet tako ločuje le še dobra poslovna ideja.

Seveda je za uspešno izvedbo večine poslovnih idej potrebno imeti 
nekakšno predhodno znanje in izkušnje, zato je najbolje, da se 
podjetnik usmeri v tisto panogo, ki mu je najbližje. Ponavadi je (poleg 
časovnega) potreben tudi denarni vložek, zato je dobro, da ima bodoči 
podjetnik na strani privarčevanega nekaj denarja, saj bo v nasprotnem 
primeru moral za posojilo prositi družinske člane ali prijatelje, morda 
celo banko. 

Seznam nekaterih poslovnih idej, ki jih lahko uresničite z malo 
denarnega vložka, si lahko ogledate v nadaljevanju: 
Pisec poslovnih načrtov: Precej podjetij mora v postopku 
pridobivanja investicije ali bančnega kredita pokazati spisan poslovni 
načrt. Gre za dokument, ki lahko šteje več 10, tudi več 100 strani, zato 
marsikateremu podjetniku vzame preveč dragocenega časa. Tu lahko 
nastopite vi in podjetnikom ponudite storitev pisanja izčrpnega 
poslovnega načrta, tržne raziskave, finančnih projekcij ipd. 

ZBRIS PROFILA PO SMRTI OSEBE 

Neizogibno je, da nekdo, ki ima v lasti takšne ali drugačne profile na 
družbenih omrežjih umre. Vprašanje pa je, kaj se zgodi z vsemi temi 
neaktivnimi profili in nepredstavljivo količino podatkov o določeni 
osebi? Najbolj razširjeno družbeno omrežje Facebook je kar se tiče 
vprašanja smrti daleč pred konkurenco v smislu organizacije.

"Legacy contact" shema na Facebooku je tista, ki izkušnjo izgube 
najbližjih poizkuša narediti čim bolj diskretno in žalujočim prijazno. 
Jasmine Probst, odgovorna za vsebinsko strategijo pri Facebooku, je za 
portal "Tech Radar" razložila, da so se pri dizajnu izpostavljene sheme 
fokusirali na dve zadevi: izbor zapuščinskega kontakta in čim 
enostavnejše upravljanje profila po smrti. 
Vir.: Računalniške novice

ČAS OBIRANJA DOMAČIH PRIDELKOV

Če imate doma veliko pridelka in bi z njim radi nekaj dodatnega 
zaslužili, boste najprej morali poskrbeti za primerno statusno ureditev, 
in sicer tako, da  Če ste zaposleni za polni delovni čas, 
vas bo morda še najbolj zanimala Pisali 
smo o tem, da fizična oseba lahko brez tega, da bi odprla podjetje, 
prodaja nabrane gozdne sadeže in zelišča v njihovi prvotni obliki. 
Takšna oseba mora imeti

 in skladno z
lahko nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča
 (torej brez stiskanja, predelave, mariniranja itd.). 

To velja le za gozdne sadeže in zelišča (gobe, borovnice, kostanj, 
šparglje …) in ne za druge pridelke, kot so denimo jabolka, hruške, 
kumare, krompir …

Čas obiranja in predelave domačih pridelkov: kaj lahko vlagate in 
česa ne?
Za prodajo (predelanih) izdelkov boste morali (i), 
kot so, denimo, Gojenje pečkatega in koščičastega sadja 
01.240) (jabolka, kutine, slive, kaki itd.) oziroma Pridelovanje 
zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic (SKD 2008 01.130 ), 
med katere sodi pridelovanje listnatih ali stebelnih vrtnin (artičoke, 
brokoli, solata, špinača, jajčevci, gobe, peteršilj, šetraj, sladki krompir 
…). Če bi želeli iz teh pridelkov tudi kaj ustvariti, denimo jih 
konzervirati, sušiti ali kako drugače predelati, boste morali registrirati 
dejavnost 

odprete podjetje.
registracija popoldanskega s. p. 

 priglašeno opravljanje osebnega 
dopolnilnega dela  Zakonom o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno  v 
nespremenjeni obliki

registrirati dejavnost
(SKD 2008 

Načrtovalec porok: V kolikor ste navdušenec nad porokami, lahko 
svoj bodoči posel usmerite prav v to smer. Kot načrtovalec porok boste 
seveda morali biti na tekočem glede prav vseh poročnih trendov, zato 
obiščite čim več poročnih trgovin, sejmov in prireditev ter poskušajte 
pridobiti čim več informacij. V kolikor pa vam načrtovanje dogodkov 
ne leži, lahko morda razmislite o tem, da postanete poročni fotograf ali 

. 

Popravljalec koles: Čeprav gre za razmeroma sezonsko opravilo, se 
lahko morda preizkusite tudi kot mehanik za kolesa in drugo 
kolesarsko opremo. Z manjšim vložkom lahko nakupite tudi lastna 
kolesa in strankam poleg popravil nudite tudi najem, v zimskem času, 
ko je kolesarskega posla manj, pa lahko nekaj zaslužite tudi s hrambo 
koles v vašem skladišču za tiste, ki te možnosti nimajo. 

Čistilni servis: V kolikor se odločite za odprtje lastnega čistilnega 
servisa, bo vaša največja prednost ta, da si lahko delovni čas prilagodite 
povsem po svojih željah. V kolikor raje delate ob večerih, boste 
potencialne stranke iskali med podjetniki (pisarne, restavracije ipd.), v 
kolikor pa raje delate v dopoldanskih urah, boste za stranke izbirali 
domača gospodinjstva. 

Vir: Zavod Mladi podjetnik

poročni snemalec

Predelava in konzerviranje sadja ter zelenjave (C10.390), med 
katere sodi dejavnost konzerviranja jed, zamrzovanja, sušenja, 
vlaganje v olje, kis, slanico, praženje oreščkov, proizvodnja marmelad 
in želejev. Med to dejavnost pa ne sodi proizvodnja zelenjavnih jedi, 
izdelovanje sirupov in sokov ter kandiranje sadja. Kaj točno spada pod 
to dejavnost, kaj ne ter kakšni pogoji se ob tem zahtevajo – seveda, v 
tem primeru ne boste ušli upoštevanju načel sistema HACCP – si 
lahko preberete v prispevku  

Kako lahko te izdelke prodajate?
Če bi želeli predelane tovrstne izdelke prodajati na tržnicah in stojnicah 
ter jo prodajati v npr. kozarcih in drugi embalaži, ki bi jo morali 
dokupiti, je potrebna registracija dejavnosti 46.190 Posredništvo pri 
prodaji raznovrstnih izdelkov in hkrati dejavnosti Trgovine na 
drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi 
izdelki (47.810). Če pa želite svoje izdelke peljati direktno na naslove 
potrošnikov, pa bi bila potrebna registracija Druge trgovine na 
drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (47.990 ). Za dostavo 
pridelkov s kombijem bi bilo potrebno registrirati dejavnost Cestnega 
tovornega prometa (49.410). Če torej želite z domačimi izdelki tudi 
nekaj zaslužiti, se boste morali podati v podjetniške vode. Kar pa 
sploh ni slaba ideja, saj ljudje dandanes vedno bolj posegamo po 
domačih, bolj naravnih in preverjenih izdelkih. Pisali smo tudi o tem, 
da če svoje , vas lahko potrošniki vprašajo 
po poreklu vašega sadja in ob teh zahtevajo dokazilo.

Vir: 

Tudi kuhanje marmelade vam lahko 
prinese denar.

pridelke prodajate ob cesti

www.data.si

Vaš zapuščinski kontakt ("legacy contact") lahko izberete pod rubriko 
nastavitve ("settings") in varnost ("security"). Tam lahko izberete 
nekoga, ki lahko vaš profil spremeni v "memorialen profil". Ta kontakt 
bo prav tako imel dostop do vaših slik, med drugim pa bo imel pravice 
za prenos vseh objav in slik. 

Če slučajno ne želite, da kdorkoli opravlja vlogo zapuščinskega 
kontakta ima Facebook opcijo, ki po vaši smrti enostavni izbriše profil, 
vendar bo nekdo še vedno primoran sporočiti Facebooku novico o vaši 
smrti. Po drugi strani pa obstajajo družbena omrežja, ki se s to težko 
življenjsko izkušnjo ne ukvarjajo. Recimo Instagram, ki je v lasti 
Facebooka, nima takšne ali podobne sheme kot je "legacy contact" 
shema. 

Vir.: Računalniške novice
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TRDO DELO - POGOJ?

Trdo delo ima svoje omejitve
Veliko ljudi je mnenja, da bodo s tršim delom dosegli boljše rezultate. 
Do neke mere to sicer drži, a številne raziskave so dokazale, da je 
človek v celotnem dnevu lahko zelo produktiven zgolj 2-4 ure. Skupno 
to nanese 10-20 ur zelo produktivnega in kvalitetnega dela tedensko. 

Kaj pa se zgodi, ko človek tovrstnim omejitvam ne verjame in delo 
podaljšuje v pozne večerne ure? Znanstveniki menijo, da po 
določenem času človek napravi celo več škode kot koristi: tako 
imenovana negativna produktivnost, ki nastopi nekje med 30-60 
delovnimi urami v tednu (odvisno od kvalitete spanca, prehrane, 
gibanja in drugih dejavnikov), namreč prinaša zgolj površnost, 
nepazljivost in napake.

S pravim znanjem se delo lahko opravi precej hitreje
Da bi lahko zmanjšali število ur na delovnem mestu, moramo delati 
pametneje. To lahko storimo na dva načina:
- s pravim znanjem: z branjem strokovne literature in z izobraževanji 
(šole, tečaji, delavnice...) lahko v kratkem času pridobimo pomembno 
znanje, ki so ga naši predniki zbirali več desetletij pred nami;
- s pravim pristopom: zelo malo časa je potrebnega, da spoznamo in 
osvojimo nekatere najučinkovitejše pristope za povečanje 
produktivnosti. 

Pogum loči tiste najuspešnejše od preostalih ljudi
Največja ločnica med produktivnim in izjemno produktivnim 
človekom je zagotovo pogum, s katerim se posameznik loti novega, 
inovativnega načina opravljanja dela. V kolikor se mu pojavljajo 
dvomi v uspeh, bo najverjetneje delo opravljal previdneje in z manj 
zagona, posledično pa bo sabotiral tudi svoje možnosti za resnično 
izjemne dosežke. V kolikor pa se bo dela lotil osredotočeno in z 
zagonom, bodo tudi njegove možnosti za uspeh večje. 

Vir: Entrepreneur.com

NOVA MOŽNOST ZA ZAPOSLITEV

Nova možnost je danes objavljeno javno povabilo delodajalcem, s 
pomočjo katerega se bo za najmanj 12 mesecev lahko zaposlilo 500 
brezposelnih od 30. do 49. leta iz vse Slovenije. Subvencija za 
zaposlitev znaša 5.000 EUR za polni delovni čas. Povabilo je odprto do 
porabe sredstev, najdlje do 10. 10. 2016.

V subvencionirane zaposlitve pri delodajalcih bomo vključevali 
brezposelne po dopolnjenem 30. letu in pred dopolnjenim 50. letom, 
ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih več kot 6 mesecev in manj kot 
12 mesecev.  Če delodajalci zaposlijo brezposelne iz ciljne skupine 
javnega povabila za polni delovni čas, praviloma 40 ur na teden, lahko 
pridobijo subvencijo 5.000 EUR. Do sorazmerne višine subvencije 
so upravičeni, če izbrane kandidate z njihovim soglasjem zaposlijo za 
krajši delovni čas od polnega oziroma če zaposlijo invalide za delovni 
čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar nikoli manj kot 20 ur na 
teden. Subvencija se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po 
zaposlitvi brezposelnih, na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo 
in ustreznih dokazil. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno 
najmanj eno leto. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in 
druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni 
zakonodaji. Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so 
pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register 
Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter 
izpolnjujejo še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu.

Delodajalci lahko ponudbe za subvencionirano zaposlitev 
brezposelnih oddajo na javno povabilo od 24. 8. 2016 od 10. ure. 
Predložijo jih osebno ali po pošti v glavno pisarno območne službe, ki 
je pristojna glede na njihov sedež. Lahko jih oddajo tudi elektronsko 
na našem , kjer se je pred prvo uporabo treba 
registrirati. Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, 
najkasneje do 10. 10. 2016 do 14.45, ko se izteče končni rok za 
predložitev ponudb. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo 
delodajalci pri nas objaviti prosto delovno mesto. To lahko storijo 
tudi elektronsko na . Na podlagi tega jim 
napotimo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve 
delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere 
ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora se prijavi na 
javno povabilo. Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno 
skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih. Potem ko z 
delodajalcem, katerega ponudba je bila sprejeta na javnem povabilu, 
podpišemo pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko delodajalec z 
izbranim kandidatom ali kandidatko sklene delovno razmerje na 
podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. Brezposelni iz ciljne skupine 
javnega povabila se glede možnosti vključitve v program obrnejo na 
osebnega svetovalca ali svetovalko pri , kjer so 
prijavljeni.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Portalu za delodajalce

Portalu za delodajalce

uradu za delo

Namen javnega povabila je 
spodbujanje  zapos lovanja  
brezposelnih v starostni skupini od 
30. do 50. leta in preprečevanje 
njihovega prehoda v dolgotrajno 
brezposelnost. Na voljo je 2,5 
milijona EUR iz slovenskega 
proračuna.

PREVOZ NA DELO IN KILOMETRINA

Podjetnik sam oziroma v nekaterih primerih računovodja za podjetje 
vsak mesec napravi izračun nadomestil za prevoz na delo ter za 
službene poti. V začetni fazi podjetij se te izračune ponavadi izdeluje 
kar ročno v Excelu ali Wordu, kasneje pa večina podjetij za to uporablja 
katerega izmed programov za računovodstvo, kot je na primer 
miniMAX.

Napraviti je potrebno dva obračuna, in sicer za:
· prevoz na delo,
· kilometrine.

Omenjena izračuna sta sicer dokaj rutinska zadeva, pa vendarle vsak 
mesec podjetniku vzameta kar nekaj časa. Zato smo se odločili, da vam 
bomo delo nekoliko olajšali ter vam vsak mesec posredovali omenjena 
dva dokumenta, in sicer v taki obliki, da boste imeli z njima kar najmanj 
dela.

Prevoz na delo
Pri prevozu na delo se obračunajo kilometri, namenjeni prevozu od 
doma do pisarne ter nazaj.

Nadomestilo med službenim potovanjem
Do nadomestila med službenim potovanjem smo upravičeni, če 
opravimo pot med delovnim časom.

Vir: Zavod Mladi podjetnik

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

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

opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z vzpostavitvijo nove poslovne 

enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikaciio proizvodnje poslovne 

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

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

odobrenega kredita v povezavi z investicijo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

do 20 % odobrenega kredita. 

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

 

 
DODATNE INFORMACIJE: 

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

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

info@rrc-kp.si 

KREDITNI POGOJI: 

ugarancija v višini 50 % odobrenega bančnega kredita, 

uRGS deluje po shemi državnih pomoči de minimis, 

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

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

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

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

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

ufinančna konstrukcija  projekta mora biti zaprta, 

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

kredite, 

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

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

banke, 

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

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

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

investicije.  

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

REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V OBALNO KRAŠKI REGIJI 

R
G

S 
- 

R
EG

IJ
SK

A
 G

A
R

A
N

C
IJ

SK
A

 S
H

EM
A

 Z
A

 O
B

A
LN

O
 K

R
A

ŠK
O

 R
EG

IJ
O


