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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER
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IZVAJALEC: Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper 

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

opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z vzpostavitvijo nove poslovne 

enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikaciio proizvodnje poslovne 

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

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

odobrenega kredita v povezavi z investicijo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

do 20 % odobrenega kredita. 

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

 

 
DODATNE INFORMACIJE: 

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

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

info@rrc-kp.si 

KREDITNI POGOJI: 

ugarancija v višini 50 % odobrenega bančnega kredita, 

uRGS deluje po shemi državnih pomoči de minimis, 

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

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

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

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

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

ufinančna konstrukcija  projekta mora biti zaprta, 

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

kredite, 

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

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

banke, 

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

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

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

investicije.  

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

REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V OBALNO KRAŠKI REGIJI 
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DOBRE PRAKSE

Foto: Oštarija Portorož

Foto: Oštarija Portorož

Foto: Oštarija Portorož

Foto:Filip Matjaž

V Oštariji stavijo na tradicijo

Restavracija Oštarija v središču Portoroža je družinsko 
socialno podjetje, ki ga vodi mlad podjetnik Filip Matjaž, 
sin znanega portoroškega gostinca. Ustanovitev lastnega 
podjetja je sprejel kot izziv, novost in družbeno koristno 
dejanje. 

»Želel sem odpreti svoje podjetje, ki se bo ukvarjalo z gostinsko 
dejavnostjo, pri čemer sem v socialnem podjetništvu videl 
priložnost, da pomagam še drugim,« pravi Matjaž. Pri tem 
poudarja, da se socialno podjetje razlikuje od običajne oblike 
podjetja predvsem po statusu. Primarni namen socialnega 
podjetja je družbena korist, zaposlitev težje zaposljivih oseb, ne 
pa dobiček. V Turistično gastronomskem razvojnem zavodu 
Matjaž so. p. je tako našlo delo več oseb, starejših od 55 let, ki bi 
sicer težko prišle do zaposlitve. 

Matjaž je zaposlil tudi osebe z zmanjšano možnostjo zaposlitve 
zaradi upada delovnih sposobnosti, predvsem pa iskalce prve 
zaposlitve. Prepričan je, da je treba na ljudi in njihove 
sposobnosti gledati z optimizmom. Z odločitvijo o odprtju 
socialnega podjetja je sicer delno zadovoljen. Kot razlog navaja 
nezadostno razvitost takšne oblike podjetništva v Sloveniji, 
zaradi česar ni možno izkoristiti vseh potencialov. 

V Oštariji gostom postrežejo istrske in sredozemske jedi, 
pripravljene po domačih receptih iz sestavin z geografskim 
poreklom iz lokalnega okolja. Večino sestavin kupujejo pri 
lokalnih pridelovalcih in ribičih. Matjaž pri tem poudarja, da 
želi na ta način spodbujati okolje, slednje pa v neki meri 
spodbuja tudi njegovo podjetje. V lokalu je prostora za 50 oseb. 
V toplih mesecih se ta številka zaradi zunanje terase tudi 
podvoji. Hrano vedno pripravljajo sproti. Ko je lokal poln, 
predvsem poleti, je to velik izziv, pravi Matjaž. Zato so se letos 
odločili povečati kuhinjo, kar jim omogoča lažjo, učinkovitejšo 
in zato kakovostnejšo pripravo jedi. Poleg tega je pomembna 
tudi organizacija dela, ki mora biti na visoki ravni, še dodaja 
Matjaž. Pomembno je predvsem sodelovanje med vsemi 
zaposlenimi. 

Glavno vodilo pri pripravi jedi so tradicionalni recepti, ki jih 
nadgradijo s sodobnimi kuharskimi tehnikami in sodobno 
prezentacijo. Pri tem si prizadevajo obdržati pristne okuse. Na 
silvestrovo bodo svojim gostom pripravili istrsko obarvan 
meni. »Za začetek bomo nekoliko drugače pripravili istrski 
brodet, temu bo sledil naš tradicionalni Tomijev hrustavček iz 
ciplja. Glavna jed večera bo dušen boškarinov bočnik in nakelda 
z rozinami. Za konec pa še skoraj pozabljene istrske fritule s 
figami,« razkriva Matjaž. Kako vabljive so njihove stvaritve, pa 
si lahko ogledate na fotografijah. 

S Filipom Matjažem se je pogovarjala Larisa Kunst 

tel.: 05 674-40-04
www.ostarija.eu
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NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI ZA MESEC 
NOVEMBER

5.11.2016 ob 18.00 Predavanje: OSTEOPOROZA PO 
METODAH FUNKCIONANE MEDICINE, predava Simone 
Godina.

19.11.2016 ob 15h Delavnica: GREMO V PROCES 
MANIFESTACIJE, vodi gospod Peter Černe.

26.11.2016 ob 15h Delavnica: IZDELAVA NOVOLETNIH 
SVEČ in predpraznično druženje na Eko točki.

Vabljeni, da se nam pridružite.

                            
                                                          www.zdrav-podjetnik.si

NAPOVEDNIK

T U R I S T I Č N O  G O S T I N S K A Z B O R N I C A 
ORGANIZIRA TUDI TEČAJE ZA TURISTIČNE 
VODNIKE

Na Turistično gostinski zbornici organiziramo tudi tečaje za turistične 
vodnike, ki vam bodo olajšali priprave na izpit in hkrati prispevali 
k izboljšanju veščin turističnega vodenja. 

Tečaj vsebuje štirideseturno usposabljanje. Izvedbo tečaja smo zaupali 
8 različnim predavateljem, strokovnjakom na svojem področju in 
večinoma dolgoletnim turističnim vodnikom. Cena tečaja je 270,50 Ä 
+ DDV = 330 Ä. V ceno je poleg teoretičnih predavanj vključena tudi 
praktična simulacija vodenja v avtobusu na enodnevnem izletu po 
Sloveniji. 

Vsebina tečaja obsega devet različnih tematskih sklopov, kot so: 
zgodovina, umetnostna zgodovina z arheologijo, turistična geografija s 
kartografijo, etnologija, psihološki vidiki skupinskih vodenj, 
zakonodajni okvir organiziranja in izvedbe turističnih potovanj, 
izdelava seminarske naloge, tehnike vodenja in simulacija praktičnega 
vodenja v avtobusu kot vaja za izpit in poznejše vodenje v praksi. 
Zainteresirani udeleženci – bodoči kandidati na izpitu, se lahko 
prijavijo za tečaj usposabljanja tudi samo za posamezne tematske 
sklope. En teoretični tematski sklop stane 65,58 Ä + DDV = 80 Ä, 
medtem ko udeležba na simulaciji praktičnega vodenja v avtobusu 
stane 147,54 Ä + DDV = 180 Ä. Tisti, ki se prijavijo samo na simulacijo 
vodenja, dobijo gratis tudi tematski sklop tehnike vodenja.

Pomembno! Naš namen ni, da bi vam na tečaju posredovali vseh 
podrobnih odgovorov na izpitna vprašanja. Le-te  boste morali še 
naprej sami poiskati v literaturi (večinoma gre za gimnazijske 
učbenike.). Namen tečaja je, da bodoče turistične vodnike usmerja k 
uporabi teoretičnih znanj pri praktičnem vodenju. Podrobnejši opis 
vsebine tečaja po tematskih sklopih je razviden iz priložene 
razpredelnice »Podrobnejša vsebina tečaja po tematskih sklopih«.

Za pravočasno prijavo in udeležbo na tečaju, ki se bo začel v 
ponedeljek, dne 13. februarja 2017 pošljite izpolnjeno prijavnico in 
dokazilo o plačilu. Zadnji datum za prijavo oz. pošiljanje prijavnic je 
6. februar 2017! Tečaj bo potekal od 13. do 17. februarja 2017 na GZS 
v Ljubljani plus dodaten dan za izvedbo simulacije vodenja na 
enodnevnem izletu nekaj dni pozneje. Urnik predavanj bodo prijavljeni 
udeleženci prejeli po e-pošti naslednji dan po zaključku razpisa, (ko 
bomo vedeli točno število prijavljenih in temu prilagodili izvajanje 
tečaja. Naj pojasnimo tudi, da predavanja niso zgolj v popoldanskih 
urah, običajno se začnejo  že ob 9. uri zjutraj in končajo ob 17. uri. 
Vabljeni!

Dodatne informacije: mag. Snežana Škerbinc, tel: 01 58 98 223, faks: 
01 58 98 224, elektronska pošta:  

Vir: www.tgzs.si

snezana.skerbinc@gzs.si

ŠTIPEDNIJE NA MADŽARSKEM

Štipendije za študij na Central European University na Madžarskem

Iz Open Society Foundation obveščajo, da so odprte prijave za 
štipendije za magistrski in doktorski študij na Central European 
University v Budimpešti na Madžarskem.

Do razpisne dokumentacije lahko dostopate preko spletne strani 

Rok prijave: 1. februar 2017.

 Vir: 

www.opensocietyfoundations.org

www.razpisi.info

.

OBVESTILO

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot 
VODILNI PARTNER Lokalne akcijske skupine Med Snežnikom in 
Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica z 15.11.2016 objavlja:

1.JAVNI POZIV
za izbor operacij za uresnicevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
LAS Med Snežnikom in Nanosom v letu 2017-2018, ki se bodo 
financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja
 
Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati 
prispevajo k uresnicevanju Strategije lokalnega razvoja na obmocju 
LAS med Snežnikom in Nanosom v obdobju 2016-2020 in 
sofinanciranju njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za 
izvajanje lokalnega razvoja,  ki ga vodi skupnost in znotraj tega v 
okviru podukrepa "Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost". Sredstva za 
sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja.

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih financnih sredstev 
znaša 553.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Predloge operacij z vlogo na javni poziv je 
potrebno poslati priporoceno po pošti na naslov: LAS med 
Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica ali 
osebno dostaviti na istem naslovu do 31.01.2017.

Vsa dokumentacija javnega poziva je dostopna na spletni strani 
vodilnega partnerja DRPSN:  
http://www.razvoj-
podezelja.si/index.php?option=com_content&view=frontpage&I
temid=1

Vir: las-snezniknanos.si

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 - 2020

MKGP je objavilo nove javne razpise.  Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo nove javne razpise iz 
Programa razvoja podeželja 2014–2020:

 JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 8.6 za operacijo naložbe v 
predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016
 Prvi JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP UKREP 3.1: Podpora za 
novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016
 Peti JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva za leto 2016 na VVO
 Šesti JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjen prilagoditvi 
zahtevam kmetovanja na gorskih območjih
 Sedmi JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstev, namenjen izvajanju ekološke pridelave 
hrane.

V okviru INFO točk bodo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova 
Gorica - Oddelek za kmetijsko svetovanje n avedene razpise 
predstavili na več lokacijah na Primorskem. 

Vir: Posoški razvojni center

http://www.zdrav-podjetnik.si
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JAVNE OBJAVE LOKALNIH SKUPNOSTI

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA

Razpis se zaključi: 12. 12. 2016 0:00

obveščamo, da je bil v petek, 4. novembra 2016 v Uradnem listu RS 
objavljen Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil 
za pospeševanje razvoja gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica in 
občini Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-
Vrtojba.Več o razpisu na spletni strani Javnega sklada malega 
g o s p o d a r s t v a  G o r i š k e  n a  n a s l e d n j i  p o v e z a v i  
http://www.jsmg-goriska.com/

Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za 
pospeševanje razvoja gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica in 
občini Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in 
Šempeter-Vrtojba

OBČINA NOVA GORICA

Javno naročilo za Energetsko sanacijo javnih objektov Mestne 
občine Nova Gorica – prvi del

Javno naročilo za "Energetsko sanacijo javnih objektov Mestne 
občine Nova Gorica – prvi del" je bilo objavljeno 17.11.2016 pod št. 
JN007300/2016-B01. Rok za oddajo ponudb je 14.12.2016 do 10.00
 ure.

Vir: www.nova-gorica.si

Javno naročilo za izbiro izvajalca plačilnega prometa v okviru 
delovanja mestne blagajne v Mestni občini Nova Gorica v obdobju 
od 2.1.2017 do 31.12.2019

Rok za oddajo ponudbe je 7.12.2016 do 10.00 ure. 

 Vir: 

Razpisna dokumentacija

www.nova-gorica.si

Objavljen 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V 
OBJEMU SONCA za leto 2016

Lokalna akcijska skupina LAS V Objemu sonca je v petek, 25. 
novembra 2016 objavila prvi javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS
V objemu sonca.

Javni poziv bo odprt do srede, 25. januarja 2017 (do 13. ure – v 
primeru osebne dostave).

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati 
prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih 
občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-
Vogrsko in Šempeter-Vrtojba v programskem obdobju 2014-2020 in 
sofinanciranje njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za 
izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. Višina razpoložljivih sredstev za 
sofinanciranje znaša 255.684,00 evrov.

Razpis je objavljen na . 

Vir: 

http://www.las-vobjemusonca.si/

www.mojaobcina.si

OBČINA IZOLA

Skrb za varnost v prometu
Iz vidika rabe osebnega prevoznega sredstva so raziskave med 
občani pokazale visok nivo zadovoljstva s prometno pretočnostjo v 
mestu. Tudi med samim pregledom je bilo ugotovljeno, da je cestno 
omrežje v mestu relativno dobro razvejano. V splošnem se je v 
obdobju zadnjih petnajstih let število prometnih nesreč v občini 
zmanjšalo za 46 %, kar gre gotovo pripisati vsem ukrepom na 
področju varnosti, ki jih občina kontinuirano izvaja. Varnost je 
namreč ena od prioritet občine na področju prometa. Velik del 
anketiranih (74 %) tako podpira izvedbo ukrepov za umirjanje 
prometa v mestih in naseljih, kjer je na cesti veliko pešcev, otrok in 
kolesarjev, kot tudi prilagoditev prometnih površin starejšim in 
invalidnim občanom (84 %) ter večjo varnost šolskih poti.

Problematika parkiranja
Za mirujoči promet v mestu so na voljo javne, zasebne in mešane 
površine. Zaradi pretekle visoke rasti motorizacije se na območjih 
starejših večstanovanjskih stavb pojavljajo težave s pomanjkanjem 
parkirišč za stanovalce. Za potrebe kratkotrajnega parkiranja so pogoji 
dobri, saj je na voljo več parkirišč na obrobju in v mestu samem. 
Občani so tako s plačljivim režimom parkirišč zadovoljni, kljub temu 
pa menijo, da je parkirnih mest v bližini domov in delovnih mest v Izoli 
premalo. Večina je mnenja, da je v starem mestnem jedru nujno 
potrebna gradnja parkirne hiše.

Potrebne izboljšave na področju javnega prevoza
V splošnem je raven ponudbe javnega prometa nekonkurenčna 
avtomobilskemu prometu. Trajnostna prometna ureditev pa 
predvideva ravno pogostejšo uporabo javnega prometa. Iz rezultatov 
ankete in intervjujev je razvidno, da večina občanov občine Izola 
medkrajevnega prometa ne uporablja, kar se pripisuje redkim vožnjam 
avtobusov ter pomanjkanju avtobusnih postajališč. 

Izziv: postati kolesarjem bolj prijazno mesto
Tudi občani Izole vidijo prihodnost v večji uporabi koles. Več kot 
polovica jih meni, da so kolesarske povezave in pešpoti neustrezne in 
premalo osvetljene. Hkrati pa opozarjajo, da obstoječe poti niso v celoti 
varne in so ponekod neprijazne uporabnikom. Več kot 70 % 
anketirancev je mnenja, da Izola potrebuje več kolesarskih poti in 
več površin namenjenih pešcem. Danes se s kolesom sicer vozi le 
nekaj več kot 10 % vprašanih. Pohvalen pa je podatek, da kar 64 % 
občanov vsakodnevno hodi peš in si želijo še več prostora namenjenega 
pešcem. Obstoječe pešpoti so v občini sicer dobro urejene, 
infrastruktura pa je prilagojena gibalno oviranim. V mesecu decembru 
se proces izdelave CPS nadaljuje z drugo fazo: oblikovanje vizije 
razvoja prometa v občini. Ta bo tudi osnova za vse nadaljnje korake, 
zato občane in zainteresirano javnost vabimo na tretjo javno 
razpravo Sprehod skozi vizijo našega prostora – ukrepajmo danes 
za prijaznejši jutri, ki bo v četrtek, 8. decembra 2016, ob 17.00 uri v 
prostorih Srednje šole Izola. Še v istem mesecu, 20. decembra, sledi 
tudi zadnja, četrta javna razprava, ki bo pomembna za izbor ukrepov za 
uresničitev zastavljene vizije. Prihodnje leto meseca januarja pa ne 
velja zamuditi razstave o viziji in drugih aktivnosti, ki se bodo zvrstile 
vse do pričetka pomladi. Občane vljudno vabimo k aktivnemu 
soustvarjanju prometne prihodnosti občine in samega mesta!

Vir: www.izola.si

MESTNA OBČINA KOPER

UP Fakulteta za management in Središče Rotunda v sodelovanju z 
Zavodom za zaposlovanje OS Koper vas vabi na konferenco, ki bo v
torek, 6. december 2016, ob 16. uri,  UP Fakulteta za management, 
p r e d a v a l n i c a  B 7 ,  T r g  B r o l o  1 2 ,  K o p e r .  
Tema: zadruga - poslovni model prihodnosti.

Dodatne informacije: 051 458 410, 0590 47 121 ali info@sredisce-
rotunda.si
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DAVKI/PRISPEVKI

PRISPEVKI PRI PRVEM ODPRTJU SP-JA

Za nekoga, ki prvič odpira , torej, to pomeni, da gre za njegov prvi 
vpis v Poslovni register Slovenije (PRS), to pomeni, da bo prvo in 
drugo leto poslovanja plačeval nekoliko nižje prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ).

Prvo leto bodo prispevki (vendar ne vsi, kot marsikdo zmotno misli, 
temveč le PIZ, nižji za 50 odstotkov, drugo leto poslovanja pa za 30 
odstotkov. Prispevki za zdravstveno zavarovanje (ZZ), starševsko 
varstvo (s. v.) in prispevek za zaposlenega (p. z.) se ne v prvem, ne v 
drugem in ne v nadaljnjih letih poslovanja ne spreminjajo. Od tretjega 
leta poslovanja dalje pa boste plačevali polne prispevke, ki znašajo 
341,20 evra mesečno. Gre torej za polne prispevke, ki jih 

plačuje tudi, če ne posluje oziroma če nima prihodkov.

Kaj pravijo številke?
Če ste v PRS vpisani prvič in imate  odprto prvo 
leto, letos torej za PIZ plačujete 106,08 evra mesečno (namesto 212,16

s. p.

samozaposleni 

samostojno podjetje

DOHODKI ZA REZIDENTE SLOVENIJE V TUJINI

Priglasitev normiranosti v primeru rezidentov Slovenije, ki v tujini 
dosegajo dohodke, ki se v Sloveniji opredelijo kot dohodki iz naslova 
opravljanja dejavnosti.

V tem opisu je bil med drugim izpostavljen tudi primer zavezancev, ki v 
tujini dosegajo dohodke, ki se po slovenski davčni in drugi zakonodaji 
opredelijo kot dohodki doseženi iz naslova opravljanja dejavnosti. Ti 
zavezanci (ki sicer v Sloveniji iz omenjenega naslova dohodkov ne 
dosegajo) so dolžni davčnemu organu predložiti prijavo za vpis 
dejavnosti v davčni register na obrazcu DR-03, dejavnost pa lahko 
vpišejo tudi ''za nazaj.'' Tako za primer vpisa dejavnosti ''za nazaj'' kot 
tudi za primer vpisa dejavnosti ''za naprej'' je bilo zavzeto stališče, da 
lahko zavezanci ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov, če tak način ugotavljanja davčne 
osnove priglasijo ob vpisu dejavnosti v davčni register (tj. ob 
predložitvi prijave za vpis dejavnosti v davčni register oziroma 
najkasneje v osmih dneh od predložitve te prijave). 

Poudarjamo, da možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov pod omenjenimi pogoji 
(tj. ob opravi priglasitve normiranosti ob predložitvi prijave za vpis 
dejavnosti v davčni register na obrazcu DR-03 oziroma najkasneje v 
roku osmih dni od predložitve te prijave) velja samo še do konca leta 
2016 (tj. do vključno 31. 12. 2016). Z novim letom, tj. od 1. 1. 2017 
dalje, se bo pri naknadnem vpisu dejavnosti v tujini v davčni register, v 
primeru, da bi zavezanec želel ugotavljati davčno osnovo z 
upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, 
osemdnevni rok za opravo priglasitve normiranosti štel striktno od 
datuma, ko je zavezanec v tujini začel opravljati dejavnost. Slednje bo 
zavezanec davčnemu organu lahko dokazoval npr. z izpiskom iz tujega 
registra; če v tujini nima registrirane dejavnosti, z lastno izjavo itd..

Za lažje razumevanje navedenega v nadaljevanju opisujemo dva 
različna primera: 

Primer 1 - pravila, ki veljajo do konca leta 2016 (tj. do vključno 31. 
12. 2016):

Zavezanec – rezident Slovenije, ki je v tujini dosegel dohodke, ki se po 
slovenski davčni in drugi zakonodaji opredelijo kot dohodki doseženi 
iz naslova opravlja dejavnosti, je dne 18. 10. 2016 davčnemu organu 
predložil prijavo za vpis dejavnosti v davčni register na obrazcu DR-
03. Navedel oziroma pojasnil je, da je dejavnost v tujini začel opravljati 
že dne 1. 1. 2015. Davčni organ ga je v davčni register vpisal s podlago 
za registracijski organ 0003 – dejavnost fizične osebe v tujini za 
obdobje od 18. 10. 2016 dalje ter s podlago za registracijski organ 0005 
– nepriglašena dejavnost fizične osebe v tujini za obdobje od 1. 1. 2015 
do 18. 10. 2016. 

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov se je štela za pravočasno, če jo je 
zavezanec opravil ob predložitvi prijave za vpis dejavnosti v davčni 
register (tj. 18. 10. 2016) oziroma najkasneje v roku osmih dni od 
predložitve te prijave (tj. najkasneje do 26. 10. 2016). Ugotavljanje 
davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov se je pri zavezancu izjemoma, če je tako želel, vpisala že od 
1. 1. 2015 dalje. Na podlagi navedenega je lahko zavezanec davčni 
obračun za leto 2015 oziroma bo lahko davčni obračun za leto 2016 
sestavil kot zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. 

Primer 2 - pravila, ki veljajo od 1. 1. 2017 dalje:

Zavezanec – rezident Slovenije, ki v tujini dosega dohodke, ki se po 
slovenski davčni in drugi zakonodaji opredelijo kot dohodki doseženi 
iz naslova opravlja dejavnosti, bo dne 10. 1. 2017 davčnemu organu 
predložil prijavo za vpis dejavnosti v davčni register na obrazcu DR-
03. Navedel oziroma pojasnil bo, da dejavnost v tujini opravlja že nekaj 
časa. Davčno osnovo bi želel ugotavljati z upoštevanjem dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov, zato bo pri davčnem organu, ob 
predložitvi prijave za vpis dejavnosti v davčni register oziroma v roku 
osmih dni od predložitve te prijave, opravil priglasitev normiranosti. 
Davčni organ bo od njega zahteval dokazila o začetku opravlja 
dejavnosti v tujini. Na podlagi predloženih dokazil bo davčni organ 
ugotovil, da je zavezanec dejavnost v tujini začel opravljati dne 20. 1. 
2015. Zavezanca bo v davčni register vpisal s podlago za registracijski 
organ 0003 – dejavnost fizične osebe v tujini za obdobje od 10. 1. 2017 
dalje ter s podlago za registracijski organ 0005 – nepriglašena 
dejavnost fizične osebe v tujini za obdobje od 20. 1. 2015 do 10. 1. 
2017. 

Glede na to, da se osemdnevni rok za opravo priglasitve normiranosti 
šteje od datuma, ko je zavezanec v tujini začel opravljati dejavnost, tj. v 
konkretnem primeru od dne 20. 1. 2015, bo davčni organ priglasitev 
zavezanca za normiranost zavrgel kot prepozno. Zavezanec bi namreč 
moral omenjeno priglasitev praviloma opraviti najkasneje do 28. 1. 
2015.  Na podlagi navedenega bo moral davčni obračun za leto 2015 in 
za leto 2016 sestaviti kot zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z 
upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. V davčnem 
obračunu za leto 2016, ki ga bo davčnemu organu dolžan predložiti 
najkasneje do 31. 3. 2017, pa bo lahko priglasil normiranost za leto 
2017, če bo za to izpolnjeval zakonske pogoje.

Vir: www.fu.gov.si

evra), če pa imate  drugo leto, pa za PIZ plačujete 148,51 evra 
mesečno (namesto 212,16 evra). Skupaj torej, če imate  in ste v PSR 
vpisani prvič, za socialne prispevke plačujete:

· prvo leto 235,12 evra (106,08 (PIZ) + 125,56 (ZZ) + 1,74 (s. 
v.)+ 1,74 (p. z.),

· drugo leto 277,55 evra (148,51 + 125,56 + 1,74 + 1,74),
· od tretjega leta dalje pa 341,20 evra (polni prispevki) (212,16 

+ 125,56 + 1,74 + 1,74).

Spomnimo, če imate s. p., ki ste ga odprli prvič, odprt denimo le pol 
leta, potem pa s. p. zaprete in ga čez dva meseca spet odprete, vam 
polovično plačevanje PIZ ne pripada, saj boste v poslovni register 
vpisani že drugič in ne prvič. Drugače pa je, če ste ob prvem vpisu 
denimo rednega s. p. kasneje dobili službo za polni delovni čas, tj. za 40 
ur na teden, in rednega preoblikovali v popoldanski s. p. 

s. p.
s. p.

Kako se plačuje prispevke?
Če  ni stranka računovodstva, potem mora za prispevke 
skrbeti sam, tako za oddajo Obračuna prispevkov za socialno varnost 
za zasebnike (OPSVZ) kot tudi za plačevanje prispevkov. 

Vir: 

samozaposleni

www.data.si
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ZAKONODAJA

KONTROLA GOTOVINE V EVROPSKI UNIJI

Navodilo o kontroli gotovine ob vstopu v evropsko unijo ali izstopu iz 
nje, št. 24/2016

To navodilo določa postopek izvajanja kontrole in nadzora 
carinskega organa nad prijavo vnosa in iznosa gotovine v 
vrednosti 10.000 evrov ali več na območje ali z območja Evropske 
unije (EU). 

Če nameravate potovati v EU ali iz EU odpotovati z gotovino v znesku 
10.000 evrov ali več (ali enakovrednem znesku v drugi valuti), je dobro 
poznati pravila, ki urejajo prenos gotovine preko meje. Obveznost 
prijave gotovine je ukrep, ki je bil v EU sprejet z namenom zatiranja 
kriminala in izboljšanja varnosti s preprečevanjem pranja denarja, 
terorizma in kriminalitete. Prijavo gotovine je treba izpolniti in 
predložiti carinskim organom držav članic v pisni obliki na kontrolni 
točki vstopa v EU ali izstopa iz nje.

Podrobnejši opisi

Vir: 

 
· Kontrola gotovine ob vstopu v EU ali izstopu iz nje (1. 

izdaja)   

www.fu.gov.si

POGODBA O ZAPOSLIVOSTI ZA OPRAVLJANJE 
DELA NA DOMU

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu je veljavna, če 
delodajalec o nameravanem organiziranju dela pred nastopom dela 
obvesti inšpektorat za delo. Tako določa 

v 68. členu. Za delo na domu se šteje delo, ki ga delavec 
opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven 
delovnih prostorov delodajalca.

Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z 
uporabo informacijske tehnologije. S pogodbo o zaposlitvi se 
delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo delavec na domu 
opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za 
opravljanje dejavnosti delodajalca za celotno trajanje ali le del 
delovnega časa delavca. Delovna inšpekcija mora biti obveščena 
vnaprej, delo pa lahko tudi prepove.

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu je veljavna, če 
delodajalec o tem pred nastopom dela obvesti inšpektorat za delo.
Če ta ugotovi, da je delo na domu škodljivo oziroma če obstaja 
nevarnost, da postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu, ali za 
življenjsko in delovno okolje, kjer se delo opravlja, lahko inšpektorat 
tovrstno opravljanja dela prepove. 

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev
Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri 
delu na domu, delodajalec pa je dolžan zagotavljati varne pogoje dela 
na domu. Višino nadomestila določita delavec in delodajalec s 
pogodbo o zaposlitvi.

Vir: Zavod Mladi podjetnik

Zakon o delovnih razmerjih 
(ZDR-1) 

Delavec, ki opravlja delo na svojem domu ali 
v prostorih po svoji izbiri v dogovoru z 
delodajalcem, ima enake pravice kot delavec, 
ki dela v delovnih prostorih delodajalca, 
vključno s pravico do sodelovanja pri 
upravljanju in sindikalnega organiziranja.

PRIPISOVANJE MINIMALNE PLAČE PRI 
UVELJAVLJANJU PRAVIC

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo že opozorili na 
nepravilno odločanje centrov za socialno delo v primeru uveljavljanja 
pravic iz javnih sredstev (npr. znižano plačilo vrtca, otroški dodatek, 
štipendija,…). Centri za socialno delo namreč kmečkim zavarovancem 
pripisujejo fiktiven dohodek v višini 75 odstotkov minimalne plače, če 
njihov dohodek iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ne dosega 
vsaj višine minimalne plače.

Ponovno opozarjamo, da je ravnanje centrov za socialno delo v tem 
primeru protiustavno. Meseca julija je namreč Ustavno sodišče 
Republike Slovenije odločilo, da je potrebno bistveno enaka dejanska 
stanja obravnavati enako. Zato ne glede na to, da sicer obstajajo 
določene razlike v položaju med delavci na eni strani ter samostojnimi 
podjetniki in kmeti na drugi, to ne more biti razlog za različno 
obravnavo teh oseb pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Ko gre za ugotavljanje materialnega stanja, je položaj oseb, ki 
opravljajo dejavnost v bistvenem enak položaju zaposlenih oseb, zato 
ni razloga za drugačno ugotavljanje dohodka enih in drugih. Do 
ureditve v zakonodaji lahko vsi, tudi kmetje, ki bi jih pripis fiktivnega 
dohodka še lahko bremenil, dokažejo, da mesečno ne dosegajo 75 
odstotkov minimalne plače. Tisti, ki so vlogo za pridobitev pravic iz 
javnih sredstev že vložili, vendar o vlogi še ni bilo odločeno oziroma 
odločitev še ni pravnomočna (še ni potekel rok za vložitev pritožbe), se 
smejo sklicevati na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-73/15-28, z dne 
7. 7. 2016 in tako dokazati svoje dejanske mesečne dohodke. V zvezi s 
tem se lahko člani zbornice za pravno pomoč pri pripravi pritožb 
obrnejo na pravno službo KGZS, ki jim bo le-to nudila brezplačno.
 
Vir: www.kgzs.si

SPREMEMBE PRI IZDAJI UVOZNIH/IZVOZNIH 
DOVOLJENJ

Dne 30. 7. 2016 je bila sprejeta 
, o določitvi pravil za uporabo sistema uvoznih in 

izvoznih dovoljenj za kmetijske proizvode. Nova pravila, določena 
z omenjeno uredbo, stopijo v veljavo dne 6. 11. 2016. 

Pomembne novosti:
·DOVOLJENJA (AGRIM/AGREX) niso več potrebna 

za:
UVOZ:
- žita
- oljčnega olja in namiznih oljk
- govejega in telečjega meso
- mleka in mlečnih izdelkov
IZVOZ:
- žita

Obveznost pridobitve dovoljenj ostaja za kmetijske izdelke po KN 
oznakah (izjema so kvote, pri katerih so dovoljenja še vedno potrebna).

·VPIS EORI ŠTEVILKE na zahtevke za dovoljenja in 
izdana dovoljenja

Vir: 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 
2016/1239

www.arsktrp.gov.si
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ATA - ZVEZEK ZA ENOSTAVEN PREHOD MEJ

Zvezek ATA je mednarodni carinski dokument, ki omogoča enostaven 
prehod mej med državami podpisnicami, ko se blago začasno uvaža, 
giblje v tranzitu oziroma se začasno izvozi.

Prednosti uporabe zvezka ATA:
·poenostavljen prestop državnih mej brez plačila carinskih in 

drugih dajatev za začasno uvoženo blago;
·en sam zvezek ATA omogoča, da z istim blagom obiščete eno 

ali več držav podpisnic konvencije ATA v okviru enoletnega 
roka veljavnosti zvezka;

·ureditev vseh carinskih formalnosti carinskega postopka z 
enim samim dokumentom (začasni izvoz, tranzit, začasni 
uvoz, ponovni izvoz in ponovni uvoz);

·jamstvo za plačilo carinskih dajatev, če blago iz kakršnega 
koli razloga ne bi bilo izvoženo v določenem roku.

Zvezek ATA se uporablja za različno blago, ki se začasno 
uvaža/izvaža za določen namen, npr. vzorci ali reklamni material, 
blago za predstavitve in uporabo na sejmih ali razstavah, profesionalna 
ali raziskovalna oprema idr. Zvezek ATA se ne uporablja za začasni 
uvoz pokvarljivega, potrošnega blaga oziroma blaga, ki je namenjeno 
predelavi, oplemenitenju ali popravilu. Pristojen organ za izdajo 
zvezkov ATA v Sloveniji je .

Konvencija TIR oziroma carinska konvencija o mednarodnem 
prevozu blaga na podlagi zvezkov TIR uvaja tranzitne carinske 
postopke za mednarodni prevoz po cesti. Uporaba zvezka TIR 
omogoča prevozniku poenostavljen pretok blaga pod režimom odloga 
dajatev preko mednarodnih meja in ob minimalnem posredovanju 
carinskih organov med potjo. Prevoznik, ki namerava v mednarodnem 
prometu prevažati blago po postopku TIR, mora blago z vozilom, ki 
ima veljavno potrdilo o ustreznosti vozila/zabojnika, predložiti 
carinskemu uradu odhoda. Poleg pravilno izpolnjenega zvezka TIR 
mora za izvedbo postopka predložiti še druge listine (račun, tovorni list 
CMR, izvozno deklaracijo, dobavnico, dr.). V Sloveniji izdaja zvezke 
TIR podjetje .

Vir: 

 Gospodarska zbornica Slovenije

 GIZ Intertransport

www.fu.gov.si

 GARANCIJA ALI STVARNA NAPAKA

V spletni trgovini sem kupil posodo za gorivo. Po prvi uporabi sem 
opazil, da nastavek za točenje iz posode pušča. Želel sem uveljavljati 
garancijo, a mi je prodajalec sporočil, da za tovrstne izdelke ni 
garancije. Ima prav? Sam sem namreč prepričan, da garancija velja za 
vse izdelke.”

Drži, da garancija ni obvezna za vse izdelke. Izdelke, za katere je 
obvezna, določa poseben pravilnik. Večinoma gre za t. i. tehnične 
izdelke. Potrošnik pa ima v primeru napake na izdelku vedno možnost 
uveljavljati stvarno napako. Napaka je stvarna, če izdelek nima 
lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo (npr. žarnica, ki 
ne sveti), nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero 
ga kupec kupuje, pa je bila prodajalcu znana ali bi mu morala biti 
znana (npr. srajca, ki je ni treba likati), nima lastnosti in odlik, ki so bile 
izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane (npr. barva sedežne 
garniture) ali se izdelek ne ujema s pokazanim vzorcem ali modelom 
(npr. odstopanje v kakovosti v primerjavi z vzorcem, modelom).

Za izdelke z garancijo ima potrošnik možnost izbire, ali bo uveljavljal 
pravice iz garancije ali iz stvarne napake. Četudi izdelek nima 
garancije, lahko potrošnik uveljavlja stvarno napako.

Ključna razlika med obema je, da lahko potrošnik zahteva 
popravilo z naslova garancije, če pa popravilo ni izvedeno v 45 
dneh, lahko zahteva zamenjavo izdelka z novim oz. vračilo 
kupnine. Pri stvarni napaki pa sam izbira med zahtevki (popravilo 
izdelka, zamenjava, vračilo kupnine, vračilo dela kupnine v sorazmerju 
z napako). Prodajalec mora zahtevku z naslova stvarne napake ugoditi 
v osmih (8) dneh, če napaka ni sporna. Če pa je napaka sporna, pa mora 
potrošniku odgovoriti prav tako v osmih (8) dneh od prejema zahtevka. 
Potrošniku smo zato svetovali, naj uveljavlja stvarno napako, saj 
kupljeni izdelek ni bil brezhiben.

Vir: www.zps.si

NOVA PRAVILA GLEDE PRIGLASITVE 
NORMIRANOSTI 

Od 1. januarja 2017 dalje veljajo nova pravila v zvezi s priglasitvijo 
normiranosti za zavezance – rezidente Slovenije, ki v tujini dosegajo 
dohodke, ki se v Sloveniji obdavčijo v okviru davka od dohodka iz 
dejavnosti in v Sloveniji še niso poskrbeli za vpis dejavnosti v davčni 
register.

Davčni obračun za normirance
Ob koncu poslovnega leta imajo obveznosti tudi samostojni podjetniki 
in podjetja, ki poslujejo kot t. i. normiranci, torej na podlagi normiranih 
odhodkov! Zavezanci, ki v tujini (in ne tudi v Sloveniji) dosegajo 
dohodke, ki se po slovenski davčni in drugi zakonodaji opredelijo kot 
dohodki doseženi iz naslova opravljanja dejavnosti, so dolžni 
davčnemu organu predložiti prijavo za vpis dejavnosti v davčni register 
na obrazcu DR-03, dejavnost pa lahko vpišejo tudi ”za nazaj”, pišejo na 
Finančni upravi RS (Furs).

Vpis dejavnosti “za nazaj”
Tako za primer vpisa dejavnosti ”za nazaj” kot tudi za primer vpisa de 
javnosti ”za naprej” je bilo zavzeto stališče, da lahko zavezanci 
ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov, če tak način ugotavljanja davčne osnove 
priglasijo ob vpisu dejavnosti v davčni register (tj. ob predložitvi 
prijave za vpis dejavnosti v davčni register oziroma najkasneje v osmih 
dneh od predložitve te prijave).

Na Fursu poudarjajo, da možnost ugotavljanja davčne osnove z 
upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov pod 
omenjenimi pogoji (tj. ob opravi priglasitve normiranosti ob 
predložitvi prijave za vpis dejavnosti v davčni register na obrazcu 
DR-03 oziroma najkasneje v roku osmih dni od predložitve te 
prijave) velja samo še do konca leta 2016 (tj. do vključno 31. 12. 
2016).

Kaj bo novega z novim letom?
Z novim letom, tj. od 1. januarja 2017 dalje, se bo pri naknadnem vpisu 
dejavnosti v tujini v davčni register, v primeru, da bi zavezanec želel 
ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov,  osemdnevni rok za opravo priglasitve 
normiranosti štel striktno od datuma, ko je  zavezanec v tujini začel 
opravljati dejavnost.

Od 1. januarja 2017 dalje veljajo nova pravila v zvezi s priglasitvijo 
normiranosti za zavezance – rezidente Slovenije, ki v tujini 
dosegajo dohodke. To bo zavezanec davčnemu organu lahko 
dokazoval npr. z izpiskom iz tujega registra; če v tujini nima 
registrirane dejavnosti, z lastno izjavo itd.

Vir: www.data.si
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NE NASEDAJTE SUMLJIVIM PONUDBAM

Finančna uprava RS je v zadnjih dneh zaznala kar dva poskusa 
goljufive poslovne prakse. Najprej sumljive pisne ponudbe 
slovenskega podjetja, ki davčnim dolžnikom pošilja zavajajoče 
ponudbe za razrešitev njihove situacije ter novo obliko sumljivih 
telefonskih klicev, v katerih se osebe lažno predstavljajo za uradne 
uslužbence Finančne uprave RS in obljubljajo visoke denarne zneske 
proti vnaprejšnjemu plačilu na roke.

Sumljive pisne ponudbe 
Podjetje iz Ljubljane ponudbe davčnim dolžnikom, ki so javno 
objavljeni na straneh Finančne uprave RS, pošilja po pošti in za 
vnaprejšnje plačilo 100 evrov obljublja ustavitev izvršbe (ponudbo 
prilagamo). Opozarjamo, da gre za zavajajočo ponudbo in pozivamo 
davčne zavezance k previdnosti.  

V tej ponudbi jim družba namreč ponuja pripravo ugovora zoper 
upnika Republiko Slovenijo in nadalje navaja, da država naj ne bi 
mogla biti upnik na podlagi zakona. Obljublja, da ugovor lahko 
napišejo tudi, če je sicer rok za ugovor že potekel. Finančna uprava RS 
ob tem poudarja in opozarja zavezance, da v skladu z določbami 
Zakona o davčnem postopku velja, da vložena pritožba zoper sklep o 
izvršbi, ne zadrži izvršitve. Še posebej to velja v primeru, če je rok za 
pritožbo že potekel. 

Po mnenju Finančne uprave RS gre v primeru ponudb omenjene 
družbe za zavajanje zavezancev in poskus goljufije. Zato Finančna 
uprava RS zavezance, ki so prejeli tovrstne ponudbe opozarja, naj bodo 
zelo previdni in naj ne nasedajo zavajajočim obljubam iz ponudbe.

Sumljivi klici
Hkrati pa smo bili na Finančni upravi RS obveščeni o sumljivih klicih, 
ki jih prejemajo zavezanci. Klicatelji se predstavljajo kot zaposleni na 
davčni upravi. Zavezancem za vnaprejšnje plačilo določenega zneska, 
ki naj bi bil davek, obljubljajo naknadno kar 10 krat večji znesek. Po ta 
začetni denar pa želijo priti kar k zavezancem domov. 

Gre za eno od oblik telefonskih prevar, kjer goljufi obljubljajo visoke 
zneske denarja, do katerih naj bi zavezanci prišli le, če vnaprej plačajo 
določen znesek ali posredujejo svoje bančne podatke.  

Zavezanci naj bodo previdni pri komunikaciji z neznanimi osebami, 
tudi kadar se izdajajo za uradne osebe in naj ne nasedajo lažnim 
obljubam o visokih dobičkih. 

Finančna uprava RS bo vse omenjene informacije in dokazila 
posredovala v reševanje in ukrepanje pristojnim organom.

             Odnosi z javnostmiFinančna uprava RS

Vir: www.fu.gov.si

VAREN SPLETNI BRSKALNIK

Veliko uporabnikov osebnih računalnikov z operacijskim sistemom 
Windows 10 prisega na spletni brskalnik Google Chrome, čeprav ta ni 
najbolj varen brskalnik zanje. Zlasti, če verjamemo analitskemu 
podjetju NSS Labs. To je namreč v nedavni študiji dokazalo, da je 
Microsoftov spletni brskalnik Edge veliko bolj varen v primerjavi s 
konkurenčnim brskalnikom Google Chrome. Ta je celo bolj varen od 
spletnega brskalnika Mozilla Firefox, na katerega prisega precejšnje
število varnostnih strokovnjakov. Na preizkušnji, ki jo je opravilo 
analitsko podjetje NSS Labs, je spletni brskalnik Microsoft Edge v 
odpornosti na spletne napade dosegel kar 91,4-odstotno uspešnost, pri 
odpornosti na zlonamerne kode pa se je obnesel še bolje, kar 99 
odstotkov. Konkurenčna brskalnika Google Chorme in Mozilla 
Firefox pa sta se obnesla precej slabše. 

Pri tem velja omeniti, da spletni brskalnik Microsoft Edge ni le 
najvarnejši spletni brskalnik na trgu, ampak tudi najbolj varčen z 
dragoceno električno energijo, kar igra ključno vlogo pri 
prenosnih računalnikih. Microsoft je to dokazal s preizkusom, ki je 
vključeval prenosne računalnike Surface Book, storitev pretočnih 
videoposnetkov Netflix in vodilne spletne brskalnike Mozilla Firefox, 
Edge, Googlov Chrome in Opera. Rezultati preizkusa so pokazali, da 
se je s peturno vzdržljivostjo najslabše odrezal Firefox, medtem ko je 
Edge zdržal skoraj devet ur neprekinjenega predvajanja. Še najbolj se 
mu je približal spletni brskalnik Opera s sedmimi urami, najbolj 
priljubljen spletni brskalnik Chrome pa je pristal na tretjem mestu.

Vir: Računlniške novice/Swnijorji.info

Google Chrome je pri spletnih napadih 
dosegel 82,4-odstotno uspešnost in pri 
zlonamernih kodah 85,8-odstotno 
uspešnost, spletni brskalnik Mozilla 
Firefox pa 81,4 odstotno uspešnost pri 
napadih in 78,3-odstotno uspešnost pri  
zlonamernih kodah.

TEŽAVE PRI SPLETNEM NAKUPU
  
Nakup prek spleta je hiter, udoben, enostaven, spletni trgovci nam 
ponujajo vedno boljšo uporabniško izkušnjo. Vendar na spletu svojo 
"poslovno" priložnost išcejo tudi spletni goljufi, ki s preprostimi triki 
zavedejo nepozorne kupce. Kam se lahko uporabniki obrnejo po 
pomoc, ko se spletni nakup zalomi? Pripravili smo nekaj nasvetov, 
vsekakor pa moramo hitro ukrepati. Kako bomo težavo rešili, pa je 
odvisno od vec dejavnikov.

Najprej preveri, kdo je spletni trgovec!

Ce pride do težav pri nakupu v spletni trgovini, katere ponudnik je 
slovensko podjetje, se lahko potrošniki obrnejo na Tržni inšpektorat 
prek elektronske pošte  ali telefona 01 280 87 00. Vendar 
težava nastopi, ko so kupci prepricani, da so nakup opravili v slovenski 
spletni trgovini, pa se izkaže da ni tako! Na Tržnem inšpektoratu so 
pogoste prijave potrošnikov, ki so izdelek kupili na strani s slovensko 
domeno .SI in v slovenskem jeziku, vendar podatki razkrijejo, da je 
sedež prodajalca drugje ali pa sploh ni podatkov o prodajalcu. 
Slovenska domena in spletna stran v slovenšcini še ne zagotavljata, da 
gre za slovenskega prodajalca, tako da je treba vedno najprej poiskati in 
preveriti podatke o ponudniku. 

V primeru, da se prodajalec nahaja v državah clanicah Evropske unije, 
na Norveškem ali Islandiji, se lahko potrošniki po brezplacno pomoc in 
svetovanje obrnejo na Evropski potrošniški center. EPC najveckrat 
obravnava vprašanja glede pravic potrošnikov v primeru blaga z 
napako, spletnega nakupovanja, potovanja z letalom, turisticnih 
aranžmajev, najema vozila ipd. Tudi na EPC se pogosto srecujejo z 
zavedenimi potrošniki, ki verjamejo, da so nakup opravili pri 
evropskem ponudniku. 

Vir: Varni na internetu.si

gp.tirs@gov.si
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ZIMSKA  KRIŽANKA

SLOVARČEK ZA POMOČ:  BARKANTINA - jadrnica s 3-6 jambori.
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