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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER

Zacel se je projekt MEDCYCLETOUR

Aprila se bo na uvodnem sestanku tudi uradno pricel izvajati 
projekt z akronimom MEDCYCLETOUR (MEDiteranean 
CYcle route for sustainable coastal TOURi)

Kolesarjenje po Sredozemlju postaje vedno bolj priljubljena 
oblika turisticne aktivnosti. Na žalost v 8 državah, ki jih zajema 
ta projekt, potencial kolesarskega turizma še ni bil popolnoma 
izkorišcen, pa ceprav podaljšuje turisticno sezono, zmanjšuje 
vpliv potovanj na okolje in lahko poveca obisk turistov na manj 
znanih obmocjih.

Splošni cilj projekta je uporabiti kolesarsko povezavo Eurovelo 
8 kot orodje za vplivanje ne regionalne in nacionalne politike v 
korist trajnostnega in odgovornega turizma na obalnih 
obmocjih Sredozemlja preko nabora pripravljenih 
transnacionalnih rešitev. EuroVelo 8 - sredozemska pot je 
daljinska kolesarska povezava, ki povezuje celotno 
Sredozemlje od Cipra do Cádiza.  

Glavni rezultati projekta bodo akcijski nacrti in politicna 
priporocila (za spodbujanje investicij na poti); pilotne 
dejavnosti (za testiranje predlaganih rešitev); in posodobljeno 
informiranje in promocija EuroVel-a 8 (za privabljanje 
obiskovalcev). Na ta nacin bo projekt koristil nacionalnim, 
regionalnim in lokalnim oblastem, ponudnikom storitev in na 
koncu tudi kolesarskim turistom. 

Transnacionalni pristop bo omogočil skupno reševanje izzivov 
(npr. slaba infrastruktura, pomanjkanje kolesarjem prijaznih 
storitev, neprepoznavnost blagovne znamke in slabo 
promocijo) izmenjavo najboljših praks, izogib podvajanju dela  
in povečano učinkovitost in pozitivne družbene, gospodarske in 
okolijske vplive.

Projekt vodi Agencija za javna dela Avtonomne vlade 
Andaluzije iz Španija, drugi partnerji pa so, Evropska 
kolesarska federacija, Belgija, Ciprska turistična organizacija, 
Svet departmaja Alpes-Maritimes, Francija, Avtonomna dežela 
Furlanija - Julijska krajina, Italija, Provinca Mantova, Italija, 
Regionalni razvojni center Koper, Slovenija, Hrvaška turistična 
skupnost, Generalni direktorat za turizem Katalonije, Španija, 
Regija zahodna Grčija in Grozd za eko-socialne inovacije in 
razvoj - CEDRA, Hrvaška.

Vse zainteresirane za prijavo operacij (projektov) na Javne pozive LAS Istre obveščamo, da sta bila 15. 03. 2017, na spletni strani 

LAS, , objavljena javna poziva za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020, in sicer 

preko operacij, sofinanciranih iz:

-         Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

-         Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 

Rok za oddajo vlog je do 15. 05. 2017. 

Za osebno svetovanje v zvezi z možnostmi sofinanciranja operacij iz EKSRP in ESPR oz. razpisno dokumentacijo, se obrnite na 

vodilnega partnerja LAS Istre, Regionalni razvojni center Koper, in sicer po elektronski pošti:  ali po telefonu na 05 

663 75 80 ali 05 663 75 90.

www.las-istre.si

info@rrc-kp.si

http://www.las-istre.si
mailto:info@rrc-kp.si
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REGIONALNI RAZVOJNI CENTER

Rešitve za odpravo prometnih zamaškov v 
turistični sezoni

Konec preteklega leta je bil odobren projekt 
transnacionalnega programa Interreg Mediteran z 
akronimom MOBILITAS - Mobilnost skoraj brez CO2 v 
sredozemskih turističnih destinacijah, katerega vodilni 
partner je Regionalni razvojni center Koper. Namen 
projekta je zmanjšati negativen vpliv turizma v 
priljubljenih sredozemskih turističnih destinacijah.

S projektnimi aktivnostmi se želi turiste, ki si za prevoz do kraja 
letovanja izberejo osebni avto, napeljati k temu, da bi za 
prevozno sredstvo uporabili raje vlak ali avtobus. Za 
obiskovalce, ki prispejo v  sredozemske turistične destinacije z 
letalom ali potniško ladjo, pa se namerava poiskati boljše načine 
povezovanja letalskega in ladijskega potniškega prometa s 
trajnostnimi oblikami prevozov na kopnem. Deset projektnih 
partnerjev iz sedmih obmorskih držav iz desetih regij bo v ta 
namen pripravilo scenarije trajnostne mobilnosti v turizmu, ki 
naj bi bili v pomoč lokalnim oblastem pri načrtovanju politik na 
tem področju. Izdelalo se bo različna informacijsko-
komunikacijska orodja za obveščanje lokalnega prebivalstva in 
turistov o možnostih uporabe javnega prevoza, za spremljanje 
turističnih tokov ter preverjanje lastnega ogljičnega odtisa. 

Nekaj projektnih partnerjev bo v okviru projekta uvedlo 
poskusno uporabo električnih skuterjev, električnih koles ter 
postavilo polnilne postaje za električna vozila. Na območju 
Obalno-kraške regije je predvidena vpeljava rešitev skladno s 
potrebami, opredeljenimi v celostnih prometnih strategijah 
(aplikacije za prikaz voznega reda javnega potniškega prometa, 
postavitev ekranov o razpoložljivih parkiriščih v mestnih 
središčih ipd.). 

Projektni partnerji so že začeli zbirati statistične podatke o 
splošnih značilnostih svojih območij, turizmu in prometu, ki 
bodo podlaga za izdelavo predlogov scenarijev mobilnosti za 
deset regij, vključenih v projekt. 

Pri projektu sicer sodelujejo Mesto Dubrovnik, razvojna 
agencija ZADRA NOVA iz Zadra,  italijanska občina Misano 
Adriatico, grški Pirej in ciprski kraj Pano Platres, univerza za 
arhitekturo iz Benetk, agencija Piano strategico Rimini, 
francoska organizacija za promocijo trajnostnega razvoja 
Energies 2050 z Azurne obale in malteška družba Paragone 
Europe.

Larisa Kunst  

NABIRANJE PODJETNIŠKIH IZKUŠENJ V 
TUJINI - PODJETNIŠKE IZMENJAVE  
ERASMUS

Projekt COLUMBUS 6 (priložnost za izmenjavo 
podjetniških izkušenj mladih podjetnikov in že 
uveljavljenih podjetnikov v državah članicah EU) 

Podjetniške izmenjave v tujini se lahko udeležiš, če:

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

�imaš stalno prebivališče v eni od držav EU.
�maš poslovni načrt
�imaš čas od 1 do 6 mesecev 

Kako poteka prijava? 

�pripraviš življenjepis in poslovni načrt
�se prijaviš na .
�izbereš kontaktno točko (Regionalni razvojni center Koper)
�Stopiš v stik s podjetnikom gostiteljem iz tujine in se

dogovoriš za izmenjavo (termin, cilji in dejavnosti)
�po odobritvi sodelovanja podpišeš sporazum o financiranju, 

saj na izmenjavi prejmeš finančno podporo EU

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! 

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:
Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19
tel: +386 5 66 37 586 
e-pošta: 
spletna stran: 

podjetniki 
gostitelji! 

tina.primozic@rrc-kp.si
www.rrc-kp.si
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Foto: www.facebook.com/kmetija.brinjevka

Foto: Primorske novice

UVOZ BLAGA IZ TRETJIH DRŽAV

Uvoz oziroma vnos blaga iz tretje države je pomemben člen trgovinske 
menjave, ki je podvržen posebnemu sistemu deklariranja in carinjenja. 
Pod pojem tretje države štejemo vse države, ki niso članice EU, poleg 
tega pa tudi nekatera območja v državah članicah EU, ki niso del 
carinskega območja EU.

Carinska unija je pojem, ki geografsko zajema (skoraj) celotno 
območje Evropske Unije in pojmovno predstavlja trgovinski prostor, 
kjer velja prosti pretok blaga, ne glede na izvor. Za vsako blago, ki ne 
izhaja iz Carinske unije in želi po njej prosto krožiti, je ob vstopu 
potrebno plačati carino. Blago je pod carinskim nadzorom od trenutka, 
ko je vnešeno v carinsko območje Evropske Unije in je lahko 
kadarkoli predmet kontrole carinskih organov. Nekatere kategorije 
blaga je mogoče uvoziti le skozi temu namenjene mejne prehode, saj je 
le tam na voljo vsa oprema za celovit pregled in nadzor. Kadar takšno 
blago prispe na mejni prehod, ki ni namenjen opravi specifičnega 
carinskega pregleda, se najprej uvede tranzitni postopek do 
namembnega mejnega prehoda. Kdor želi v carinsko območje 
Evropske Unije uvoziti blago, mora to deklarirati ustno, sicer pa vložiti 
t.i. vstopno skupno deklaracijo (VSD) za sprostitev v promet. To 
velja tudi za blago, ki Unijo zgolj prečka in ni namenjeno vstopu v 
Unijo, ter za blago, ki po kopnem prečka tretjo državo. V tem primeru 
se zahtevek v carinskem postopku ne nanaša na sprostitev v prosti 
promet znotraj Unije, ampak na tranzit ali začasni uvoz. Carinski 
postopki se namreč med seboj razlikujejo glede na naravo vstopa v 
carinsko unijo. Poleg omenjenih poznamo tudi postopke za carinsko 
skladiščenje, posebno rabo, aktivno ali pasivno oplemenitenje in 
druge.

Nekatere kategorije izdelkov so predpisane kot izjeme in zanje ni 
potrebno vložiti VSD. Med te izdelke spada električna enegrija, blago, 
ki vstopa po cevovodih, pisemske pošiljke, gospodinjska oprema, 
blago v osebni prtljagi in druge kategorije, ki so navedene v Navodilih 
FURS. Pri vstopu v carinsko unijo se izračuna uvozna dajatev, ki je 
carina ali druga dajatev s podobnim učinkom. Obračuna se po carinski 
tarifi, ki določa carinsko vrednost blaga. Osnova za izračun je ponavadi 
račun, lahko pa tudi tržna cena enakega ali podobnega blaga. Poleg 
carine, se pri uvozu obračuna tudi davek na dodano vrednost in 
morebitne trošarine. DDV se izračuna glede na carinsko vrednost blaga 
in znesek vseh carinskih dajatev, poleg uvoznih dajatev pa se izračuna 
tudi trošarina. V primerih, določenih z Navodili FURS je mogoče blago 
oprostiti uvoznih dajatev, DDVja in trošarin. 

Uvoz hrane
Uvoz prehrambenih izdelkov iz tretjih držav posebej nadzoruje Uprava 
RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pod okriljem 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, saj mora hrana 
zadostovati posebnim zahtevam glede varnosti, označevanja in 
kakovosti živil. Za živila, ki se tržijo, obstajajo zahteve glede 
parametrov kakovosti, higiene, označevanja in varnosti, s katerimi 
mora nosilec živilske dejavnosti zagotavljati skladnost.  Posebej strogi 
predpisi, ki jih določa evropska zakonodaja, veljajo za ekološko 
pridelana živila.

Proizvod, uvožen iz tretje države, mora izpolnjevati naslednje pogoje, 
da je na trg EU smatran kot ekološki proizvod:

 
· je proizvod skladen z določbami te uredbe ter izvedbenimi 

pravili o proizvodnji, 
· so vsi izvajalci, tudi izvozniki, pod nadzorom določenega 

nadzornega organa ali priznanega izvajalca nadzora,
· lahko zadevni izvajalci uvoznikom ali nacionalnim organom 

v vsakem trenutku predložijo dokazila, na podlagi katerih je 
mogoče identificirati izvajalca, ki je izvedel zadnjo 
operacijo, ter preveriti, ali ta izvajalec izpolnjuje predpisane 
pogoje.

Stranka, ki želi uvažati ekološko pridelano hrano, se mora pred samim 
pričetkom dejavnosti uvoza ekoloških proizvodov iz tretjih držav 
vključiti v kontrolo pri eni od treh kontrolnih organizacij, ki so 
pooblaščene s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) za 
opravljanje kontrole ekološke pridelave in predelave. Ministrstvo 
predpiše tudi seznam živil, za katera je predpisan poostren nadzor ali 
nujni ukrepi, glede na državo izvora, posebne fitosanitarne zahteve in 
poostren nadzor za zagotavljanje varnosti živil. Nekatere kategorije 
prehrambenih izdelkov zaradi svoje posebej občutljive narave dodatno 
pregleduje tudi Zdravstveni inšpektorat pod okriljem Ministrstva za 
zdravje. Med kategorije posebnih živil spadajo prehranska dopolnila, 
živila za posebne prehranske namene (hrana za dojenčke in male 
otroke, živila brez glutena, živila za športnike in posebne diete in 
druga) in vsi materiali in izdelki, ki bodo v stiku s temi živili. Omenjene 
kategorije živil so podvržene dodatnemu nadzoru, ki ga na podlagi 
vloge (dostopne na  ) prične zdravstveni inšpektor. 

Uvoz kozmetike
Uvoz kozmetičnih izdelkov v Sloveniji nadzoruje Urad RS za 
kemikalije pod okriljem Ministrstva za zdravje, ki opisuje postopek za 
prošnjo za prodajo kozmetike na trgu, same zahteve pa predpisuje 
Evropska komisija, ki tudi obravnava vse prošnje za vstop na trg. Poleg 
tega pa slovenski Zakon o kozmetičnih proizvodih (ZKozP) v 13. členu 
določa, da mora pred prvim dajanjem kozmetičnega proizvoda v 
promet dobavitelj organu, pristojnemu za kemikalije, sporočiti kraj ali 
kraje proizvodnje, oziroma v primeru uvoza v Republiko Slovenijo, 
državo izvoznico ter državo porekla.
Uvoznik kozmetičnih izdelkov mora ob uvozu carinsko unijo:

1. Elektronsko priglasiti informacije o kozmetičnem izdelku na 
Evropsko komisijo,

1. Ob prvem prihodu na trg priglasitev opravi 
odgovorna oseba,

2. Kadar se izdelek že prodaja v drugi državi članici 
EU, pa lahko priglasitev opravi distributer.

2. Dobavitelj mora ob uvozu v Republiko Slovenijo obvestiti 
organ, pristojen za kemikalije, o porizvodnji, državi 
izvoznici in državi porekla.

Uvoz otroških izdelkov
Uvoz otroških izdelkov je področje, ki ga zaradi specifične narave in 
posebnih varnostnih zahtev regulira in harmonizira Evropska Unija, ki 
redno objavlja standarde za posamične otroške izdelke. Za posamezne 
kategorije otroških izdelkov, ki jih Evropska komisija še ni 
standardizirala, v Sloveniji veljajo predpisi, določeni z Zakonom o 
splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1). Področje otroških izdelkov je 
močno regulirano in standardizirano. Že sama kategorija otroških 
oblačil ima vrsto pravilnikov, ki med drugim določajo celo dolžino 
vrvic in vezalk na oblačilih. Za ilustracijo, so spodaj našteti standardi, 
ki poleg zakonodaje regulirajo zahteve za otroška napihljiva igrala:
Proizvajalec lahko doseže sprejemljivo varnost napihljivih igral, če jih 
izdela v skladu z neobveznim standardom:

· SIST EN 14960:2007: Napihljiva igralna oprema - Varnostne 
zahteve in preskusne metode, v povezavi s

· SIST EN 1176-1:2008: Oprema in podloge otroških igrišč - 
1. del: splošne varnostne zahteve in preskusne metode ter

· SIST EN 1177:2008: Podloge otroških igrišč, ki ublažijo 
udarce - Ugotavljanje kritične višine padca

Uvoznik otroških izdelkov mora zato ob uvozu natančno paziti na 
celovrstno regulacijo posamezne kategorije otroških izdelkov, sicer 
lahko v okviru proizvajalčeve odgovornosti odškodninsko odgovarja 
ob vsaki napaki. 

Viri:
· FURS
· Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
· Urad RS za kemikalije
· Zakon o splošni varnosti proizvodov
· Zakon o kozmetičnih proizvodih
· Zavod Mladi podjetnik

www.zi.gov.si



NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI ZA MESEC 
MAREC 

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

Ena ključnih novosti, ki jih prinaša predlog novele Zakona o 
kmetijstvu, je, da bo lahko donator za podarjeno hrano oproščen 
davka na dodano vrednost (DDV). V predlagani noveli zakona, ki jo 
je vlada poslala v potrditev Državnemu zboru RS (DZ), je 

. Prednostna je področje doniranja hrane. Vlada 
namreč donatorjem hrane obljublja oprostitev plačila DDV. To bo 
določeno v posebnem pravilniku, ki so ga pripravili na Ministrstvu za 
finance. Njegove podrobnosti bodo znane po tem, ko bo predlog novele 
zakona potrjen v DZ. Obveznost obračuna DDV je namreč pogosto 
razlog, da se pridelovalci, gostinci in trgovci ne odločajo za doniranje 
hrane. Vlada s predlaganimi spremembami to spreminja. Želijo namreč 
zmanjšati količino , zmanjšati s tem povezano 
obremenjevanje okolja in viške hrane nameniti tistim, ki jih 
potrebujejo, je po seji vlade razložila državna sekretarka na Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša.

Kdo lahko donira hrano in pod kakšnimi pogoji?
Novo poglavje zakona doniranje hrane opredeljuje kot brezplačno 
razdeljevanje hrane. Obenem določa pogoje za donatorje hrane 
(pridelovalci, predelovalna industrija, trgovci, gostinci), posrednike 
pri njenem razdeljevanju (humanitarne organizacije, zavodi s področja 
socialnih dejavnost) in upravičence. Donatorji so lahko pravne in 
fizične osebe ter , ki se ukvarjajo s pridelavo, 
predelavo, distribucijo ali prodajo hrane in v svojem poslovnem 
procesu hrano darujejo za humanitarne namene. Posredniki so 
humanitarne organizacije in javni zavodi na področju socialnih in 
zdravstvenih storitev, ki podarjeno hrano razdelijo končnim 
potrošnikom. Upravičenci do prejema donirane hrane so določeni s 
predpisi, ki urejajo socialno varstvo. Lahko pa donator ali posrednik 
sam oceni, kdo je potreben tovrstne pomoči. Donatorji in posredniki 
morajo izpolnjevati  v 
skladu s predpisi EU. Poleg tega morajo biti vpisani v register 
obratov. Podari pa se lahko samo hrana, ki izpolnjuje vse zahteve o 
varnosti živil. Poleg že omenjenih finančnih olajšav za donatorje, 
dopolnjen zakon posrednikom pri razdeljevanju hrane zagotavlja tudi 
sredstva za nakup tehnične opreme in pripomočkov.

Vir: 

več 
vsebinskih novosti

zavržene hrane

samostojni podjetniki

pogoje nosilcev živilske dejavnosti s hrano

www.data.si

USPOSABLJANJE S PODROČJA CARINSKE 
ZAKONODAJE

Finančna uprava RS pripravlja usposabljanje s področja carinske 
zakonodaje, ki bo potekalo:

· od 29. maja do 6. junija 2017 v Ljubljani (  ) ter
· od 30. maja 2017 do 7. junija 2017 v Mariboru (  ).

CZU predpisuje novi merili za pridobitev statusa pooblaščenega 
gospodarskega subjekta (AEO) in sicer praktični standardi 
usposobljenosti in poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z 
opravljanjem dejavnosti  gospodarskega subjekta. Obe merili sta 
enakovredni in gospodarski subjekt se sam odloči katerega in na 
kakšen način bo dokazoval. Merilo »praktični standardi 
usposobljenosti« se dokazuje s tremi leti delovnih izkušenj na 
carinskem področju ali pa z uporabo akreditiranega standarda 
kakovosti v zvezi s carinskimi zadevami, merilo »poklicne 
kvalifikacije« pa je izpolnjeno, če vlagatelj uspešno opravi 
usposabljanje s področja carinske zakonodaje. 

ZICZEU podrobneje določa, da je merilo poklicne kvalifikacije 
izpolnjeno, če se vložnik udeleži usposabljanja s področja carinske 
zakonodaje, pri čemer so vsebine usposabljanja določene s 
pravilnikom. 

Na usposabljanje so poleg kandidatov, ki se usposabljanja želijo 
udeležiti zaradi dokazovanja merila poklicne kvalifikacije, vabljeni 
tudi predstavniki ostalih gospodarskih subjektov, ki so vključeni v 
aktivnosti, ki jih ureja carinska zakonodaja (npr.  tisti, ki opravljajo 
posle zastopanja v carinskih zadevah). Ob prevelikem številu 
prijavljenih, bodo imeli prednost tisti kandidati, ki se usposabljanja 
udeležujejo zaradi dokazovanja izpolnjevanja merila poklicne 
kvalifikacije v postopku pridobivanja statusa pooblaščenega 
gospodarskega subjekta (AEO). Vsebine bodo predstavili uslužbenci 
Finančne uprave RS, Generalnega finančnega urada.

Več informacij: 

 urnik  
 urnik  

www.fu.gov.si

MODELI KMETIJSKE ZEMLJIŠKE POLITIKE

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z namenom 
priprave izhodišč za celovito prenovo področja kmetijske zemljiške 
politike ter v kasnejši fazi za pripravo izhodišč za spremembo Zakona o 
kmetijskih zemljiščih, v letu 2016 naročilo izdelavo 

. Strokovno 
podlago je izdelala Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v 
sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Fakulteto za 
kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in podjetjem 
Miha Juhart, svetovanje, s. p..Strokovna podlaga podaja 

 (povzeto po strokovni podlagi) pravnega urejanja področja 
kmetijske zemljiške politike. Za vsak model predstavlja predloge 
rešitev pri prometu s kmetijskimi zemljišči, njihovemu zakupu, pri 
zaščitenih kmetijah ter gospodarjenju z državnimi zemljišči. 
 
Ministrstvo bo v naslednjih mesecih na to temo organiziralo tudi 
regijske posvete (Ptuj, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica in 
Kranj). Prvi regijski posvet bo v ponedeljek, 20. 3. 2017, ob 14. uri 
na Ptuju, in sicer v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, 
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj. Točne lokacije in ure nadaljnjih 
posvetov bo ministrstvo objavilo naknadno. Vabimo vas, da v okviru 
javne razprave podate stališče, kateri od predlaganih modelov bi bil 
najbolj primeren za slovensko kmetijsko zemljiško politiko. Prosimo, 
da za model, ki je po vašem mnenju najbolj primeren, podate tudi 
morebitne pripombe in predloge. Stališče ter morebitne pripombe in 
predloge na izbrani model lahko posredujete do 30. 6. 2017 na e-
naslov: 
 

Strokovne 
podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike

tri možne 
modele

gp.mkgp(at)gov.si.

REGRES 2017 PRIPADA TUDI UPOKOJENCEM

Letni dodatek oziroma regres 2017 bodo upokojenci dobili skupaj z 
redno pokojnino za mesec julij. Višina letnega dodatka je odvisna od 
višine pokojnine oziroma nadomestila v mesecu izplačila letnega 
dodatka, pojasnjujejo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. In sicer:

·uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 
414,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 390,00 evrov;

·uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 
414,01 evrov do 518,00 evrov, se letni dodatek izplača v 
višini 250,00 evrov;

·uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 
518,01 evrov do 622,00 evrov, se letni dodatek izplača v 
višini 190,00 evrov;

·uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 
622,01 evrov do 750,00 evrov, se letni dodatek izplača v 
višini 140,00 evrov;

·uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. 
člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 622,00 
evrov, se letni dodatek izplača v višini 190,00 evrov;

·uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. 
člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku od 622,01 
evra do 750,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 140,00 
evrov.

Vir: www.data.si
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OBČINA PIRAN

JAVNI POZIV promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za 
sklenitev javno-zasebnega partnerstva za gradnjo in upravljanje 
krajevnega pristanišča Kanal sv. Jerneja 

Občina Piran poziva vse potencialne promotorje, da v skladu z navodili 
iz nadaljevanja tega poziva oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za 
sklenitev javno-zasebnega partnerstva za gradnjo in upravljanje 
krajevnega pristanišča Kanal sv. Jerneja. Vloge o zainteresiranosti je 
treba oddati do vključno 10. aprila 2017, in sicer na naslov Občina 
Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Odpiranje vlog ne bo javno.

VIR:  www.piran.si

MESTNA OBČINA KOPER

Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoci za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni obcini Koper 

Rok prijave 20.04.2017
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2017.

Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
o    Urejanje kmetijskih zemljišč                                       
o    Projekti povezani z razvojem podeželja                         
o    Razvoj dopolnilnih dejavnosti                                     
o    Kompleksne subvencije v kmetijstvu                            
o    Sofinanciranje strok. tehničnih nalog

Upravičenci so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa (glej 
razpisno dokumentacijo).

  Več informacij: www.koper.si

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ 
OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA V LETU 2017

Občina Šempeter-Vrtojba ima naslednje nagrade in priznanja:
1. Naziv častni občan Občine Šempeter-Vrtojba. 
2. Nagrada Občine Šempeter-Vrtojba, Nagrada za mlade, Priznanje 
Občine Šempeter - Vrtojba. 
3. Priznanje župana (Župan samostojno odloča o podelitvi priznanja 
župana). 

Pobuda za podelitev priznanja se predloži na priloženem 
standardnem obrazcu, ki je dostopen tudi na spletni strani občine: 
www.sempeter-vrtojba.si (rubrika: Razpisi, pozivi, naznanila) in v 
glavni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba.

Rok za oddajo pobud je do vključno 10. 5. 2017. 

Vir: www.sempeter-vrtojba.si

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v 
kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017
Rok za prijavo: 10.05.2017, 23:59

Občina Šempeter-Vrtojba objavlja javni razpis za sofinanciranje 
programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-
Vrtojba za leto 2017. Razpisno dokumentacijo je, poleg na spletni 
strani, mogoče dobiti tudi od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob 
sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Občina Šempeter-Vrtojba, Trg 
Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici. Vloga, ki jo je potrebno 
oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila. Rok za predložitev vlog je do 
vključno 10. 5. 2017. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene, 
neutemeljene pa zavrnjene. Vloge se osebno oddajo ali pošljejo 
priporočeno po pošti na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana 
Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom na sprednji strani 
ovojnice JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2017 – NE ODPIRAJ.

 Vir: www.sempeter-vrtojba.si

Javni razpis za udeležbo na 37. festivalu Melodije morja in sonca 
2017 

Avditorij Portorož – Portorose objavlja javni razpis za udeležbo na 37. 
festivalu Melodije morja in sonca 2017. Na 37. festivalu Melodije 
morja in sonca 2017 bo predstavljenih 14 skladb, od tega sedem ali več 
izbranih iz razpisa (izbira strokovna komisija) in sedem ali manj 
vabljenih avtorjev ali izvajalcev, ki jih izbere Organizacijski odbor 
festivala.

Vse prijave morajo prispeti na naslov: Avditorij Portorož – Portorose, 
Senčna pot 8 A, 6320 Portorož, s pripisom »Za Javni razpis 37. festival 
MMS«. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na omenjeni 
naslov in z vsemi zahtevanimi prilogami prispele do 18. 4. 2017 do 14. 
ure.

VIR:  www.piran.si

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper

Javna dražba se bo vršila dne 6.4.2017 v prostorih sejne sobe v pritličju 
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 
uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane 
nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. 
Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne 
izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni 
dražbi.

Javna dražba bo ustna. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe 
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne  občine 
Koper, tel. št. 05/6646-289, v času uradnih ur.    

Vir: www.koper.si

OBČINA DIVAČA

Sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja v 
Občini Divača 

Občina Divača razpisuje finančna sredstva, namenjena za 
sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo z namenom 
ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja v Občini Divača.
Rok za prijavo: 3. 4. 2017
 
Več: www.divaca.si

Vabilo za najem stojnice v okviru prireditve Solinarski praznik ob 
prazniku sv. Jurija 2017 

Stojnice bodo postavljene na Tartinijevem trgu v Piranu, in sicer kot 
popestritev ponudbe v času 15. Solinarskega praznika in praznika sv. 
Jurija v soboto, 22. 4. 2017.

Ponudnik se na razpis prijavi na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del 
javnega povabila. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na pravem 
obrazcu in ima vse potrebne priloge in dokazila. Prijave z dokazili je 
treba priporočeno poslati najkasneje do 7. 4. 2017 na naslov: Kulturni, 
kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, Senčna pot 8 
A, 6320 Portorož, s pripisom »Prodajna mesta – Sveti Jurij 
Solinarski praznik«. Izbor ponudb bo komisija opravila po 10. 4. 
2017. Izbrani ponudniki bodo obveščeni po elektronski pošti.

http://www.divaca.si
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DENARNO NADOMESTILO ZA 
BREZPOSELNOST

Denarno nadomestilo za brezposelnost vam pripada le, če ste 
brezposelni in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali 
volji in izpolnjujete zakonsko določene pogoje. Kot pojasnjujejo na 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), denarno 
nadomestilo za brezposelnost lahko pridobite:

·če ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za 
brezposelnost najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih,

·če ste mlajši od 30 let in pred nastankom brezposelnosti 
zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,

·če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer 
brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v zavarovanje 
vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot 
zavezanec za plačilo pa prispevkov ni plačal),

·če ste brezposelni in vam delovno razmerje ni prenehalo 
po vaši krivdi ali volji ter izpolnjujete druge, z zakonom 
določene pogoje ter

·se prijavite pri zavodu za zaposlovanje in vložite zahtevo 
za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh 
po prenehanju obveznega zavarovanja.

Višino zneska denarnega nadomestila ureja Zakon o urejanju trga dela. 
Izplačano denarno nadomestilo za brezposelnost ne more biti nižje od 
350 evrov in ne višje od 892,50 evra bruto.

Vendar naj opozorimo, da se višina denarnega nadomestila 
spreminja. Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna 
mesečna plača zavarovanca, prejeta v obdobju osmih mesecev pred 
mesecem nastanka brezposelnosti. Prve tri mesece nadomestilo znaša 
80 odstotkov povprečne mesečne plače, ki ste jo prejeli v obdobju 
osmih mesecev preden ste izgubili zaposlitev. V nadaljevanju pa se 
denarno nadomestilo za brezposelnost znižuje. Po preteku treh 
mesecev, bo naslednjih devet mesecev nadomestilo znašalo 60 
odstotkov povprečne mesečne plače. Po izteku enega leta pa 50 
odstotkov. Denarno nadomestilo za brezposelnost boste na vaš 
transakcijski račun prejeli petnajsti dan v mesecu (za pretekli 
mesec).Denarno nadomestilo za brezposelnost boste prejemali 
določen čas. Ali bo to dva ali 25 mesecev je odvisno od tega, koliko 
časa ste bili zavarovani.

V času, ko vam pripada denarno nadomestilo za brezposelnost, boste 
avtomatsko prijavljeni v obvezno zdravstveno zavarovanje. Vendar 
pazite – to se bo zgodilo po izdaji odločbe o priznanju pravice do 
denarnega nadomestila. Dokler odločbe s strani ZRSZ ne prejmete, si 
morate obvezno zdravstveno zavarovanje urediti sami na najbližji 
enoti oziroma izpostavi . 
Za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila morate pri ZRSZ 
vložiti zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila. 
Obrazec zahtevka lahko dobite na kateremkoli uradu za delo v 
Sloveniji, lahko ga natisnete s , ali pa ga oddate 
elektronsko. Zahtevku za nadomestilo za brezposelnost morate 
priložiti tudi pogodbo oziroma pogodbe o zaposlitvi ter potrdilo o 
povprečni prejeti plači (le v primeru, če ste v zadnjih 8 mesecih pred 
nastankom brezposelnosti prejemali nadomestilo plače zaradi bolezni, 
porodniške ali invalidnosti). Če vam je delovno razmerje prenehalo iz 
drugega razloga, kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas 
(npr. zaradi redne oziroma izredne odpovedi, sporazumne 
razveljavitve, na podlagi sodbe sodišča ipd.), je treba izpolniti tudi 
prilogo k zahtevku in predložiti ustrezna dokazila.

Zahtevek za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila morate 
pri ZRSZ vložiti v roku 30 dni po prenehanju obveznega 
zavarovanja, torej v tridesetih dneh po nastopu brezposelnosti. Če 
zahtevek vložite po navedenem roku, se vam skrajša dolžina 
prejemanja nadomestila.

Vir: 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

spletne strani ZRSZ

www.data.si

NOVOSTI NA PODROČJU SISTEMA  eVročanja

1.   V sistem eVročanja smo dodali nove tipe dokumentov:

-   Potrdilo o oddanih obračunih (REK in DDV-O).
-   Odločba s katero se izdaja potrdila o oddanih obračunih zavrne.
-   Obvestilo o stanju dolga v knjigovodski evidenci.
-   Potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjigovodske evidence.
-   Odločba s katero se izdaja potrdila o poravnanih obveznosti iz 
knjigovodske evidence zavrne.

Celoten seznam skupin, podskupin in posamičnih dokumentov, ki jih 
eVroča davčni organ je objavljen na spletni .

2.   Na podlagi prejetih predlogov in odziva uporabnikov sistema 
eVročanja, smo funkcionalnost podpisa eVročilnice poenostavili:

a)   Davčni organ bo po ustaljenem postopku dokument odložil v profil 
zavezanca, informativno sporočilo o odloženem dokumentu (obrazec 
Obv-DZ) pa bo poslal v portal eDavki zavezancu in morebitnemu 
pooblaščencu za vročanje. Informativno sporočilo bo poslano tudi na 
vse sporočene (z obrazcem eVročanje – POS) in potrjene elektronske 
naslove zavezanca in pooblaščenca za vročanje. Prvotno je eVročilnico 
podpisal le zavezanec (ki ni določil pooblaščenca za vročanje!) 
oziroma njegov pooblaščenec za vročanje (v primeru, da je imel 
zavezanec več pooblaščencev za vročanje na istem nivoju, je 
eVročilnico podpisal le en pooblaščenec – zadnji sporočeni). Pri tem 
smo upoštevali stanje na dan priprave dokumenta. Funkcionalnost 
eVročanja smo nadgradili na način, da eVročilnico podpiše zavezanec 
(ki ni določil pooblaščenca za vročanje!) oziroma katerikoli 
pooblaščenec na najnižjem nivoju, ki ima veljavno pooblastilo za 
vročanje, s tem da upoštevamo stanje na dan podpisa eVročilnice.

b)   Podpis eVročilnice smo poenostavili tudi zavezancem, ki imajo 
registrirano dejavnost. Po novem ne delamo razlik ali je digitalno 
potrdilo izdano na fizično osebo ali na nosilca dejavnosti. Ker gre v 
obeh primerih za istega zavezanca z isto davčno številko, lahko 
zavezanec podpiše eVročilnico dokumentu, ki je odložen v profil 
fizične osebe in dokumentu, ki je odložen v profil fizične osebe z 
dejavnostjo. Ista logika velja za pooblaščence za vročanje.

Podrobnejši opis je objavljen na  in na 
.

Vir: 

 strani finančne uprave

 spletni strani portala eDavki  
spletni strani finančne uprave

www.fu.gov.si

SEZNAMI HARMONIZIRANIH STANDARDOV

Ministrstvo za gospodarstvo skladno z 
 (ZTZPUS-1, Ur. list RS, št. 

17/11) objavlja sezname slovenskih standardov, katerih uporaba 
ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s predpisanimi zahtevami: 

·stroji
·dvigala
·osebna varovalna oprema
·električni proizvodi (LVD)
·tlačna oprema
·enostavne tlačne posode
·elektromagnetna združljivost (EMC)
·gradbeni proizvodi
·ATEX - protieksplozijska zaščita
·splošna varnost proizvodov 
·rekreacijska plovila
·RTTE - radijska in telekomunikacijska terminalska oprema

 o Popravek Sporočila Komisije v okviru izvajanja 
Direktive RTTE

·Uredba 765/2008/ES
·RED - radijska oprema

 
Vir:  http://www.sist.si

Zakonom  o tehničnih zahtevah 
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
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SOCIALNI TRANSFERJI

Socialni transferji so različnih vrst.  
namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki 
omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih 
prejemkih (ZSVarPre). Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne 
dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana. Posebni obliki 
izredne denarne pomoči sta pogrebnina in posmrtnina. Gre za pomoč 
pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in za pravico do enkratne 
izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana 
(posmrtnina). Vrsta socialnega transferja je tudi . Z 
njim se upravičencem zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih 
stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški z 
vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem trajnih potrošnih 
dobrin,…). Namenjen je posameznikom in družinam, ki si materialne 
varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne 
morejo vplivati.

Kateri socialni transferji so na voljo brezposelnim?
Zavarovanje za primer brezposelnosti je podlaga za koriščenje 
določnih pravic, ki jih lahko uveljavljajo brezposelne osebe. Sem 
spada , plačilo prispevkov za obvezna 
socialna zavarovanja in plačilo prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.

Starševsko varstvo in družinski prejemki
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ureja 
zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo:

·pravica do dopusta (materinski, očetovski, starševski),
·pravica do nadomestila,
·pravice iz naslova krajšega delovnega časa,
·pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok,
·pravica do nadomestila v času odmora za dojenje (od 1. 9. 

2014).

Isti zakon pa ureja tudi družinske prejemke, ki so prav tako socialni 
transferji. Med družinske prejemke sodijo:

·starševski dodatek (mesečni prejemek, ki traja 365 dni od 
rojstvaotroka),

·pomoč ob rojstvu otroka (enkratni prejemek),
·otroški dodatek (mesečni prejemek – za dobo enega leta – za 

otroke do 18. leta starosti),
·dodatek za veliko družino (enkratni letni prejemek za 

družine s tremi ali več otroki),
·dodatek za nego otroka (mesečni prejemek, dokler trajajo 

razlogi oziroma do otrokovega 18. oziroma 26. leta starosti),
·delno plačilo za izgubljeni dohodek (mesečni prejemek – 

dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta 
starosti).

Denarna socialna pomoč 

varstveni dodatek

denarno nadomestilo

Na voljo so tudi naslednji socialni transferji oziroma subvencije in 
znižana plačila:

·znižano plačilo vrtca,
·subvencija malice za učence in dijake,
·subvencija kosila za učence,
·oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
·prispevek k plačilu družinskega pomočnika,
·subvencija najemnine.

Kateri socialni transferji so poleg omenjenih na voljo dijakom in 
študentom? Dijaki in študenti lahko zaprosijo za eno izmed 
različnih , študentom pa je na voljo tudi 
subvencionirana prehrana.

Socialni transferji, ki izhajajo iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja
Državljani lahko koristijo tudi pravice iz obveznega pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. V splošnem gre za naslednje pravice:
1. Pravica do pokojnine, kjer poznamo več vrst pokojnin:

·starostna in predčasna pokojnina,
·invalidska pokojnina,
·vdovska pokojnina,
·družinska pokojnina,
·delna pokojnina.

2. Pravice iz invalidskega zavarovanja:
·pravica do poklicne rehabilitacije,
·pravica do nadomestila za invalidnost,
·pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od 

polnega, najmanj štiri ure dnevno,
·pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja,
·pravica do povrnitve potnih stroškov.

Obširnejše informacije o socialnih transferih v naslednjih edicijah
PGP.

Vir: 

vrst štipendij

www.data.si

INŠPEKTORAT ZA DELO

V zadnjih letih so na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo zaznali 
večje število kršitev na področju plačila za delo. Od tega se več kot 
tretjina kršitev nanaša na , slaba tretjina pa na izplačilo 
plače (na zamude pri plačilu ali na neizplačilo). To, po mnenju 
inšpektorata, pomeni, da v Sloveniji še vedno nimamo zadostne kulture 
izpolnjevanja obveznosti do delavcev. Zato ne preseneča, da bo prav 
nadzor nad plačili za delo prednjačil v vseh operacijah, ki jih bo v 
letošnjem koledarskem letu opravil inšpektorat za delo. Na 
inšpektoratu opažajo, da se kljub izboljšani gospodarski klimi v državi, 
delodajalci ne odločajo za zaposlovanje novih delavcev. Četudi se je 
obseg dela povečal, kadrovskih sprememb ne izvedejo. To pomeni, da 
se povečuje obremenjevanje že zaposlenih delavcev. Posledično 
prihaja do nespoštovanja določb o delovnem času, počitkih in odmoru.

izplačilo regresa

Zato delodajalci ne bodite presenečeni, če vas bo inšpektor preveril na 
področju vaših zaposlenih.
Nadzorovali pa bodo, kot že nekaj zadnjih let, tudi opravljanje dela 
delavcev v različnih oblikah zunaj delovnega razmerja. Zakon o 
delovnih razmerjih (13. člen) namreč določa, da se delo ne sme 
opravljati na podlagi pogodb civilnega prava (kamor sodita na primer 
podjemna in avtorska pogodba), če obstajajo elementi delovnega 
razmerja. T. i. prekarno delo je v Sloveniji izjemno razširjeno, zato ne 
preseneča, da bo inšpekcijski nadzor na tem področju intenzivnejši. Na 
obsežnost te problematike kaže tudi predvidena nadgradnja veljavne 
zakonodaje. Ta naj bi med drugim prinesla dodatne pristojnosti 
inšpektorata za delo v primeru ugotovljenih kršitev, in nove globe. 
Inšpektorji bodo pozorni tudi na kakovost opravljanja strokovnih 
nalog . Vendar ne le pri delodajalcih, ampak 
tudi pri zunanjih strokovnih organizacijah z dovoljenji za delo. Glede 
na dejstvo, da se v Sloveniji starost aktivne delovne populacije zvišuje, 
bo inšpektorat za delo večjo pozornost v letu 2017 namenil tudi 
prilagajanju delovnih mest v delovnih procesih za delavce vseh 
starostnih kategorij. Inšpektorat za delo bo pregledoval tudi 
zagotavljanje dostojnega delovnega okolja in varstvo pred vplivom 
psihosocialnih dejavnikov na zdravje zaposlenih, spoštovanje pravic 

 in izvajanje socialnovarstvenih storitev in nalog. V 
letošnjem letu bo začel inšpektorat za delo izvajati tudi projekt 
Odpravimo konflikte na delovnem mestu. Gre za ozaveščanje o 
možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter 
svetovanje delodajalcem. Projekt bo trajal 6 let, podrobneje pa smo ga 
predstavili v prispevku 

.

Vir: Zavod Mladi podjetnik

delovnega časa, počitkov in odmorov 

varnosti in zdravja pri delu

napotenih delavcev

Evropska sredstva za odpravo konfliktov na 
delovnem mestu

http://www.data.si
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Z A K O N  O  O M E J E VA N U J U  U P O R A B E  
TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV

Novi zakon o  omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov 
(Uradni list RS štev. 9/2017) je začel veljati 11.3.2017 in prinaša precej 
novosti za vse vpletene v verigi proizvodnje in prodaje tobačnih 
izdelkov. Če v svojem gostinskem obratu v prodajo ponujate tobačne 
izdelke, vedite, da je po novem pomembna sledljivost tobačnih 
izdelkov (22. čl. zakona), kar pomeni veliko dodatnih birokratskih 
evidenc. Prav tako ni dovoljena prodaja izdelkov, za katere ne morete 
dokazati, kdo jih je dal v prodajo ali vam jih je dostavil

Vsi, ki ponujajo v prodajo tobačne izdelke, bodo morali zaprositi 
za izdajo dovoljenj pristojno ministrstvo (32. čl.) za vsaki 
posamezni poslovni prostor in vsakih pet let znova. Vloge se bodo 
oddajale prek spleta (33. čl.) in pridobljeno dovoljenje za prodajo bo 
moralo biti v poslovnem prostoru vidno razstavljeno. Čas za oddajo 
vloge za pridobitev dovoljenja je 14 mesecev od uveljavitve zakona (do 
11.5.2018), saj podzakonski akti še niso objavljeni. 

Za izdajo dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov se bo plačala le 
upravna taksa. S pripombami Turistično gostinske zbornice v marcu in 
septembru 2016 smo vendarle dosegli, da se opusti (v osnutku zakona, 
ki je bil v javni razpravi) načrtovana uvedba licenc za prodajo tobačnih 
izdelkov in vsakoletne (200 Ä) licenčnine za vsako prodajno mesto 
posebej. Kar nam pa ni uspelo doseči je, da bi gost lahko sam odnesel 
svojo pijačo v kadilnico, za kar si neuspešno prizadevamo že zadnjih 
deset let. 

Še naprej ostaja rigorozna definicija zaprtega prostora, kar je 
pomembno za vrtove gostinskih obratov. Po kadilskem zakonu je to 
prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine 
pripadajočih sten oziroma stranic, ne glede na vrsto materiala, 
uporabljenega za streho, stene, stranice in ne glede na to, ali je objekt 
stalen ali začasen. Okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Če je 
površina strehe večja od polovice površine prostora, ki ga določajo 
pripadajoče stene, in je več kot polovica površine teh sten popolnoma 
zaprtih, gre za zaprt javni prostor. Tej definiciji je treba prilagoditi 
gostinske vrtove, da ne plačali globe in istočasno izgubili goste-
kadilce. 

Vir: www.tgzs.si

SPREMEMBA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

Nezdravo prehranjevanje, nezadostna telesna dejavnost in premalo 
spanja predstavljajo pomemben dejavnik tveganja za nastanek 
številnih kroničnih nenalezljivih bolezni, tudi prekomerne telesne teže 
in debelosti. Ljudje se pri s spopadanju z odvečnimi kilogrami pogosto 
poslužujejo hitrih diet, ki velikokrat nimajo želenega učinka in 
negativno vplivajo na zdravje.

Neprimerne diete lahko ogrožajo zdravje
Pojavljajo se številne shujševalne diete, ki praviloma niso strokovno 
vodene. Večini je skupno, da imajo nizek energijski vnos in obljubljajo 
hitro hujšanje. Pri tem obstaja nevarnost, da oseba izgublja predvsem 
mišično maso in vodo, zelo malo maščobnega tkiva. Poleg tega 
običajno ne prinašajo trajnega uspeha, niso pestro sestavljene in ne 
vsebujejo dovolj nujno potrebnih esencialnih hranilnih snovi za telo. 
Stalna nihanja telesne teže so dokazano nevarna za zdravje. Nekatere 
shujševalne diete lahko vodijo celo do pomanjkanje posameznih hranil 
in posledično do bolezni ali bolezenskega stanja (npr. slabokrvnost), 
duševne spremembe, motnje krvnega obtoka in srčnega utripa. Znan je 
pojav t. i. »jo–jo efekta«, kjer telesna teža po koncu dietnega 
prehranjevanja lahko celo naraste nad prvotno vrednost. Shujševalne 
diete lahko v izjemnih primerih privedejo do prehranskih motenj.

Uravnotežena prehrana, brez izpuščanja obrokov
Shujševalnih diet je veliko in pogosto se izvajajo z izključevanjem 
določenih živil iz vsakodnevne prehrane. Smernice zdravega 
prehranjevanja, ki so premišljene in osnovane na znanstvenih 
dognanjih, v nasprotju s shujševalnimi dietami ne priporočajo 
enovrstne prehrane. Največ diet za hujšanje je nizko energijskih 
(»nizko kaloričnih«). Dietam z zelo nizkim energijskim vnosom se je 
pametno izogibati, ker lahko spremenijo našo presnovo. Zmotno je tudi 
prepričanje, da z izpuščanjem obrokov (npr. zajtrka) zmanjšamo 
energijski vnos in tako ustrezno izgubljamo kilograme. Vsak izpuščeni 
obrok telo razume kot obdobje stradanja, zaradi česar si ob vsakem 
naslednjem obroku ustvarja zaloge. Poleg tega si naslednji tak obrok 
sestavimo iz manj kakovostnih živil. Znano je, da pogosti in manjši 
dnevni obroki pozitivno vplivajo na naše zdravje in nam pomagajo 
ohranjati normalno telesno težo. 

Izogibanje maščobam, ki je prav tako pogosto pri dietah, ima lahko v 
skrajnih primerih tudi slabo stran, še zlasti če maščobe povsem 
izključujemo iz našega jedilnika. Zmotno je prepričanje, da so le 
maščobe krive za razvoj debelosti, čeprav je ta povezava značilna. 
Maščobe so v prehrani nujne, še zlasti zato, ker so nekatere maščobne 
kisline življenjskega pomena, z njihovim vnosom pa lahko vplivamo 
tudi na vnos v maščobah topnih vitaminov. Opozoriti želimo tudi na 
dejstvo, da nekateri industrijski izdelki, ki so osiromašeni maščob, 
vsebujejo večje količine sladkorja ali umetnih sladil in obratno.

Zdrav življenjski slog za zdravo težo
Številne shujševalne diete se pogosto končajo z razočaranjem, ker ne 
nudijo trajnejše spremembe pri ohranjanju telesne teže. Dolgoročno pa 
vplivajo na nezdrave prehranjevalne vzorce in neustrezna razmerja 
hranil v prehrani, kar lahko privede tudi do drugih zapletov z zdravjem. 
K izgubi telesne teže poskušajmo pristopiti tako, da poiščemo načine 
za izboljšanje naših navad in si zastavimo manjše, vmesne korake, ki 
bodo privedli do trajno doseženega cilja – ohranjanje normalne telesne 
teže. Vendar pa vse diete le niso slabe. Lastnost dobre diete je, da 
telesno težo izgubljamo počasi (dnevni energijski vnos zmanjšamo za 
največ 500 kcal), spremenimo sestavo hrane po priporočilih zdrave 
prehrane ter hkrati povečamo telesno aktivnost. Dieta mora biti 
zasnovana na vsakega posameznika posebej. V prehrani človeka se 
priporoča uživanje uravnotežene prehrane iz vseh skupin živil, ki 
zagotovi dovolj vitaminov, mineralov, in drugih esencialnih snovi 
primerne energijske in hranilne gostote. 

Vir: www.nijz.si

Obenem naj bo prehranski vnos 
uravnotežen z energijsko porabo, 
predvsem pa s telesno dejavnostjo, ki 
pozitivno prispeva k zmanjševanju in 
ohranjanju telesne teže ter krepi in 
ohranja zdravje in dobro počutje. 
Pomembno se je zavedati, da se za 
uspeh za izgubo in ohranjanje telesne 
teže skriva v spremembi življenjskega 
sloga in ne v shujševalni dieti.  

Kajenje bo v gostinskem obratu še naprej dovoljeno v kadilnicah, v 
katerih ni dovoljena strežba ne hrane in ne pijače. Za ureditev ne-
vidnosti pri prodajanju tobačnih izdelkov je 12 mesecev časa (za 
preureditev poslovnih prostorov). Predvidene globe za kršitelje so 
visoke (od 800 Ä do 50.000 Ä). 

Poleg tega je prepovedano vsako posredno ali 
neposredno oglaševanje tobačnih izdelkov, 
za kar se šteje tudi razstavljanje izdelkov na 
prodajnih mestih. Zato morajo prodajalci vse 
tobačne izdelke shranjevati tako, da javnosti 
niso niti vidni niti dostopni. Za oglaševanje se 
šteje tudi brezplačno ponujanje tobačnih 
izdelkov.  
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DESET NASVETOV ZA STARŠE

1. Zaščitite svoj računalnik in mobilno napravo s 
 in , ki ga redno 

posodabljajte. Če tega ne zmorete sami, poiščite pomoč.
2. Računalnik postavite v dnevni prostor ter skupaj s svojimi 

otroki raziskujte internet. Pustite jim, da vas tudi oni naučijo 
česa o novih tehnologijah.

3. Določite družinska pravila, koliko prostega časa na dan ali na 
teden lahko otroci preživijo na internetu oz. z mobilno 
napravo.

4. Naj prepoved interneta ne bo način reševanja morebitnih 
težav. Z otroki vzpostavite dialog o tem, kaj počnejo na 
spletu. Otroci naj zaupajo svojim občutkom – če jim je zaradi 
česar koli na internetu neprijetno, naj vam o tem povedo.

5. Otroci naj na internetu ne objavljajo svojega naslova, 
telefonske številke, naslova elektronske pošte, šole, ki jo 
obiskujejo, in drugih osebnih informacij. Kjer se da, naj 
uporabljajo vzdevek, ki ne razkriva njihove identitete.

7. Otroke poučite, da sta posedovanje in uporaba 
 računalniških programov, filmov in glasbe nezakonita. 

Pojasnite jim, da je nezakonito presnemavanje rezultatov 
dela drugih ljudi povsem enako, kot če bi to ukradli v 
trgovini.

8. Otroke učite, da ni nujno, da vse, kar preberejo ali vidijo na 
internetu, tudi drži. Spodbujajte jih, naj vas, če niso 
prepričani, vprašajo in preverijo še druge vire.

9. Otrokom prepovejte, da bi se brez vaše vednosti sestajali s 
»prijatelji« z interneta. Pojasnite jim, da internetni prijatelji 
morda niso to, za kar se izdajajo.

10. Zavedajte se, da noben  ni 100-
odstoten. Filtri so morda primerna rešitev za mlajše otroke, 
pri večjih pa se ni priporočljivo zanašati nanje. Otrok bo slej 
ko prej naletel na določene vsebine (pri prijatelju, v 
knjižnici) – morda je bolje, da ste takrat poleg.

Vir:  

požarnim 
zidom protivirusnim programom

6. Nadlegovanje, trpinčenje preko spleta in drugih tehnologij je 
nedopustno. Naučite svoje otroke, da pravila lepega 
obnašanja veljajo tudi na spletu. Učite jih, da je razlika med 
tem, kaj je prav in kaj ne, na internetu enaka kot v resničnem 
življenju.

piratskih 
kopij

filter za neprimerno vsebino

www.safe.si

NOV JAVNI RAZPIS

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu RS št. 12/2017 
z dne 10.3.2017 in na spletnih straneh objavila Javni razpis za 
sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih
standardih v letu 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja 
certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so 
pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) 
in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017. 
Pridobivanje certifikatov za sisteme vodenja in skladnosti proizvodov 
po mednarodnih standardih je certifikacijski postopek, ki se izvaja s 
pomočjo akreditiranih certifikacijskih organov. Certifikacijski organ 
mora biti akreditiran s strani nacionalnega akreditacijskega organa, ki 
je podpisnik multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji 

.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem stroškov 
pridobivanja in certificiranja po mednarodnih standardih, 
podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in 
diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, dvigne kakovost 
poslovanja oz. izdelkov in poveča možnosti pri vstopu na nove tuje 
trge. 

Upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja. Skupna okvirna 
višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje 
predmeta javnega razpisa, je 300.000,00 EUR. Stopnja sofinanciranja 
znaša do 60% upravičenih stroškov na posamezno operacijo. Pomoč je 
hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer ne more preseči 10.000,00
EUR na posamezno operacijo. Rok za oddajo vlog je 17.5.2017. Javni 
razpis je vezan na koriščenje  v obdobju 
2016-2020.  Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na 
voljo na spletni strani: .

Vir : 

w w w . e u r o p e a n - a c c r e d i t a t i o n . o r g / t h e - m l a

evropskih kohezijskih sredstev

www.spiritslovenia.si

www.izvoznookno.si

Cilj javnega razpisa je podpreti do 30 
podjetij, do 20 v Vzhodni Sloveniji in do 10 
v Zahodni Sloveniji, pri pridobitvi 
certifikatov po mednarodnih standardih. 

POPOLDANSKI S.P. IN POLNI DELOVNI ČAS

Popoldanski s. p. je dopolnilna dejavnost in pogoje za odprtje je, da ste 
pri nekem delodajalcu zaposleni za polni delovni cas, za 40 ur na teden. 
Ce ste zaposleni za krajši cas od polnega, se lahko za preostanek 
manjkajoce tedenske delovne obveznosti samozaposlite in tako 
placuje prispevke do t. j. polne delovne obveznosti - redni s. p.

Krajši delovnik zaradi starševstva, upokojenci in študentje: 
popoldanski espe ni za vas! Cetudi delate za krajši delovni cas od 
polnega zaradi starševstva, popoldanskega s. p. ne boste mogli odpreti. 
Kot smo pisali v prispevku, se krajši delovni cas zaradi starševstva in 
popoldanski s. p. se izkljucujeta, saj je krajši delovni cas namenjen 
temu, da starši preživijo vec casa z otrokom. Popoldanski s. p. pa bi bil v 
nasprotju s tem namenom, saj bi staršu cas z otrokom jemal.

Tudi upokojenskega ali študentskega s. p. vec ni; upokojenec lahko 
odpre s. p., vendar v tem primeru zanj velja delna pokojnina. Sicer pa 
upokojenci, ce želijo, lahko ostanejo delovno aktivni kot zaposleni ali 
samozaposleni za najmanj 2 uri na dan (10 do 14 ur tedensko) in v tem 
primeru prejemajo 75 odstotkov pokojnine.  Študent ne more odpreti 
popoldanskega s. p.,temvec rednega. Študent s statusom 
samozaposlene osebe, za katerega placuje polne prispevke, izgubi vse 
ugodnosti, ki jih študentski status prinaša.  

Razlika med popoldanskim in navadnim s. p. namreč nastopi pri 
plačilu prispevkov za socialno varnost, ki so pri popoldanskem s.p. 
precej nižji (tabela spodaj). 

Navadni ali popoldanski s. p. 

Tabela prispevkov za popoldanski s.p.
Prispevek za PIZ 32,43 evra
Prispevek za ZZ 8,17 evra +  24,50 evra
Skupaj 65,10 evra

Če bi se želeli ukvarjati s čim "za zraven", lahko razmislite o ideji 
osebnega dopolnilnega dela, če se seveda vaša dejavnost umešča na 
listo dovoljenih del. 

Vir: www.data.si

S icer  p a  im a t e  t u d i  k o t  
popoldanski s. p. priglašeno 
osebno dopolnilno delo, pri tem 
pa morate vedeti tudi, da gre tu za 
dve popolnoma različni statusni 
obliki - Dopolnilna dejavnost ni 
osebno dopolnilno delo!

http://www.data.si
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PROGRAM  PUM-O

Mladi od 15. do 26. leta, ki so opustili šolanje, niso dokončali srednje 
šole in niso zaposleni, se še vedno lahko vključijo v program PUM-O: 
Projektno učenje mlajših odraslih. Spodbuja jih, da so aktivni, razvijajo 
svoje sposobnosti in pridobivajo nova znanja, nato pa se vrnejo v šolo 
ali poiščejo zaposlitev.

Od lanskega maja, odkar poteka program PUM-O, se ga je udeležilo 
več kot 450 mladih. Vključitve so možne vse leto v dvanajstih večjih 
krajih po Sloveniji (Celje, Radovljica, Škofja Loka, Ljubjana, 
Ajdovščina, Koper, Maribor, Murska Sobota, Tolmin, Novo mesto, 
Zagorje ob Savi in Slovenj Gradec). V PUM-O se lahko vključijo 
mladi od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki so opustili šolanje, 
niso dokončali srednje šole in so prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Omenjeni program aktivne politike zaposlovanja pomaga 
udeležencem razviti načine za čim lažje vključevanje na trg dela, v 
izobraževanje in v celotno družbo. Pomeni priložnost za pridobivanje 
novih izkušenj in znanj, s pomočjo katerih se mladi, ki so opustili 
šolanje, lažje odločijo, kaj bi radi počeli in kateri poklic bi opravljali. 
PUM-O jim omogoča pomemben korak v smeri, ki vodi do zaposlitve 
ali nadaljevanja šolanja. Mladi, ki bi želeli obiskovati program, se za 
več informacij o možnosti vključitve v PUM-O lahko obrnejo na 
osebnega svetovalca ali svetovalko pri , kjer so 
prijavljeni.

Namen programa je razvijati aktivnost in samoiniciativnost 
udeležencev, jih spodbuditi, da spoznajo sami sebe, odkrijejo svoje 
sposobnosti in nadarjenosti, ustvarjalno preživljajo svoj čas, počnejo 
kaj zanimivega in spletejo nova prijateljstva. Učenje v PUM-U poteka 
na nekoliko drugačen način, v učnih projektih, s sodelovanjem 
mentorjev, v povezavi z lokalnim okoljem in aktualnimi potrebami 
udeležencev. Na podlagi njihovega spremljanja udeleženci ob 
zaključku PUM-A prejmejo potrdilo, kaj so počeli in dosegli v 
programu, kaj znajo in česa vse so se naučili. To jim koristi pri 
vrednotenju in priznavanju neformalno pridobljenih znanj, vrnitvi v 
izobraževanje ali pri zaposlovanju.  Izbor izvajalcev programa PUM-O 
smo izvedli na zavodu za zaposlovanje v okviru registra zunanjih 
izvajalcev programov aktivne politike zaposlovanja, kot določa Zakon 
o urejanju trga dela. Z  so podpisane pogodbe, ki so 
podlaga za izvedbo programa.

Vir. 

uradu za delo

vsemi izvajalci

www.ess.gov.si

Če se mladi v navedenem 
starostnem obdobju srečujejo s 
t ežavami ,  ki  vod i jo  v  
opustitev šolanja, se na 
podlagi prijave v evidenco 
iskalcev zaposlitve pri zavodu 
za zaposlovanje ravno tako 
lahko pridružijo programu. 

SLOVENSKI REGIONALNI RAZVOJNI SKLAD

UGODNA POSOJILA Slovenskega regionalno razvojnega Sklada 
še razpoložljiva. 

Ugodna posojila so namenjena projektom:
podjetništva, 
lesarstva,
kmetijstva,
gozdarstva,
pred-financiranja ter za
lokalno in regionalno javno infrastrukturo.

Cena denarja: 
3-mes. Euribor + od 0,60 do 1,00% letno,

ROM + od 0,10 do 0,80% letno.

Javni poziv za izbiro izvajalca regijskih garancijskih shem v 
statističnih regijah Zasavje in Pomurje

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu št. 13, z dne 
17.3.2017 objavil Javni poziv za izbiro izvajalca regijskih garancijskih 
shem v statističnih regijah Zasavje in Pomurje.   Besedilo javnega 
poziva s prilogami je dosegljivo na naslednji povezavi .  

Odprti razpisi sklada za podjetništvo 

Slovenski regionalno razvojni sklad je v intenzivnem postopku 
izvajanja javnih razpisov ter dodeljevanja sredstev. Sredstva po javnih 
razpisih za podjetništvo so še na razpolago, zato vas vabimo, da v 
primeru zainteresiranosti oddate vlogo.

Zbiranje ponudb za ocenjevalce ter preglednike za leti 2017 ter 
2018  

Slovenski regionalno razvojni sklad izvaja zbiranje ponudb, in sicer 
za:
- Sklop A - izbor ocenjevalcev projektov po javnih razpisih v letu 
2017 in 2018 ter
- Sklop B – izbor izvajalcev za opravljanje pregledov projektov v 
letih 2017 ter 2018.

Podaljšanje rokov za oddajo prijav po javnem razpisu za 
avtohtoni narodni skupnosti - ANS 2016

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Ur. l. RS št. 11 z dne 
03.03.2017 objavil podaljšanje rokov za oddajo prijav in ostale
spremembe.

Vir:       www.regionalnisklad.si
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