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Vabilo k sodelovanju!

POSLOVNE PRILOŽNOSTI V TUJINI ZA MLADE IN BODOČE 
PODJETNIKE 

Regionalni razvojni center Koper, je v februarju prišel z novim obdobjem 
programa Erasmus za mlade podjetnike, v okviru katerega je mladim in bodočim 
slovenskim podjetnikom, omogočeno usposabljanje v tujini ter pridobivanje novih 
znanj in spretnosti za ustanovitev in/ali uspešno vodenje podjetja. 

Program "Erasmus za mlade podjetnike" financira Evropska komisija in se izvaja v 
številnih sodelujočih državah s pomočjo lokalnih kontaktnih točk, pristojnih za podporo 
podjetništvu. V Sloveniji kot lokalna kontaktna točka že deseto leto zapored deluje tudi 
Regionalni razvojni center Koper, ki je v februarju prišel z novim obdobjem izmenjav, 
zato k sodelovanju vabi vse mlade in bodoče podjetnike, ki si želijo pridobiti nova znanja 
in poslovne zamisli ter oditi na izmenjavo k izkušenemu podjetniku v eno izmed 
sodelujočih EU držav. Izmenjava v tujini lahko traja od 1 do 6 mesecev. Udeleženci 
programa prejmejo nepovratna sredstva, ki so namenjena kritju potnih in namestitvenih 
stroškov. Pogoj za sodelovanje v programu izmenjav je izdelan poslovni načrt in 
življenjepis. V kolikor želi na izmenjavo oseba, ki ima že odprto podjetje, pa mora biti le 
to mlajše od treh let. 

K sodelovanju pa vabimo tudi vsa slovenska podjetja, ki bi želela gostiti in svoje znanje 
ter izkušnje deliti s tujimi podjetniki iz evropskih držav. 

Dodatne informacije:

Tina Primožič

tel.: 05 66 37 590

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

www.rrc-kp.si

https://www.facebook.com - Erasmus for young entrepreneurs- IO Koper
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KoloBus bo tudi letos vozil med Koprom in Gradežem

V okviru slovensko-italijanskega projekta Inter Bike II bo med letošnjo poletno kolesarsko sezono 
ponovno vozil avtobus s prikolico za prevoz koles med Koprom, Trstom, Trži?em in Gradežem. 
Kolesarji se lahko z njim odpeljejo na izlet po Gradeški laguni in slovenski Istri. 

Avtobusna linija je bila poskusno vpeljana lansko poletje, vozila je štiri vikende. Avtobus je ob sobotah zjutraj 
odpeljal iz Gradeža proti Kopru in se popoldne vrnil v Gradež. Ob nedeljah zjutraj je štartal iz Kopra proti 
Krminu in se pozno popoldne vrnil v Koper. Vožnje so bile brezpla?ne. Financirali so jih Program sodelovanja 
INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, Mestna ob?ina Koper in Ob?ina Trži?. Ob?ini sta partnerki 
projekta Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike - Inter Bike II. 

Brezpla?na avtobusna linija med Koprom in Gradežem bo ponovno za?ela voziti letos pozno spomladi oz. na 
za?etku poletja. Vozni red bo objavljen na spletni strani projekta www.ita-slo.eu/sl/INTERBIKEII, na 
Facebooku https://www.facebook.com/inter.bike.ii/ in na spletni strani kolesarske trase Adriabike, ki 
povezuje Kranjsko Goro z Ravenno, www.adriabike.eu. 

Spomladi bo za?ela poskusno voziti tudi ladja za prevoz dvanajstih koles po Beneški laguni med znanim 
letoviš?em Bibione in naravnim obmo?jem Vallevecchia, otokom, ki ponuja zavetje številnim živalskim 
vrstam. Ladijska linija bo bistveno skrajšala pot med Bibionejem in Vallevecchio po kopnem, saj je treba sedaj 
kolesariti okoli lagune. Storitev je financirala italijanska partnerka projekta Lokalna akcijska skupina Veneto 
Orientale iz Portogruara. 

Kolesarji, vabljeni torej na odkrivanje lepih koti?kov obale Severnega Jadrana. 

Larisa Kunst

Vallevecchia, foto: Fabrizio Bergamo, www.veneto.eu
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S P O R O Č I L O  Z A  M E D I J E

Medcycletour – ocena slovenskega dela trase EuroVelo 8 

Na javnem razpisu Programa sodelovanja INTERREG Mediteran 2014-2020, objavljenem leta 2016, je bil na 
tematskem področju trajnostni turizem odobren projekt Medcycletour – MEDiteranean CYcle route for sustainable 
coastal TOURism. 11 projektnih partnerjev želi uporabiti kolesarsko povezavo EuroVelo 8 kot orodje za vplivanje ne 
regionalne in nacionalne politike v korist trajnostnega in odgovornega turizma na obalnih območjih Sredozemlja. 
Ena prvih nalog je bila priprava ocene slovenskega dela trase, ki sovpada s potjo zdravja in prijateljstva, Parenzano.

Projektni partnerji so pregledali pripadajoči del trase z EuroVelo evropsko metodologijo certificiranja in ocenili stanje 
trase. Ocena upošteva štiri vrste kriterijev: infrastrukturo poti, storitve prijazne kolesarjem, promocijo ter oblike 
financiranja za razvoj in vzdrževanje trase. Regionalni razvojni center Koper (RRC) je pripravil oceno poti od mejnega 
prehoda Škofije do mejnega prehoda Sečovlje, ki meri v dolžino dobrih 35 km. Informacije so se med pregledom trase v 
realnem času shranjevale v sistem GIS, ki je povezan z bazo Evropske kolesarske federacije (ECF). Ta je pripravila 
transnacionalni povzetek ocen vseh partnerjev. 

Povzetek glavnih ugotovitev: 

- Slovenski del poti EuroVelo 8 je možno predstaviti kot enodnevni odsek, katerega dolžina po standardih znaša med 30 
in 90 km.

- Obstoječa infrastruktura je skoraj povsod asfaltirana in na splošno v dobrem stanju.

- Na trasi trenutno še ni oznak EuroVelo 8, ki so v pripravi na Direkciji RS za infrastrukturo.

- Najbolj kritična točka je na devetem km poti na nevarnem krožišču pri Serminu, kjer kolesarska pot ni speljana skozi 
krožišče, zato se kolesarji srečajo z gostim tovornim prometom.

- Turistična ponudba ob poti je ustrezna, vendar ni vzpostavljen uradni regionalni standard, ki bi označeval kolesarjem 
prijazne ponudnike. Je pa mogoče pridobiti oznako kolesarski hotel oz. drugi nastanitveni obrat pri Združenju za 
pohodništvo in kolesarjenje.

- Odsek je dostopen iz Italije ali s kolesom ali z javnim prevozom iz tržaške avtobusne/železniške postaje. Med Trstom in 
Miljami vozi tudi ladja, na kateri je prostor za kolesa.

- Kakovostna promocijska orodja že obstajajo (spletne strani, mobilne aplikacije, tiskani zemljevidi itd.), ki pa ne 
poudarjajo trase EuroVelo 8.

- Vzdrževanje poti je v pristojnosti lokalnih oblasti in ministrstva za infrastrukturo.

Slika 1: Dosežena merila evropskega standarda za certificiranje

V zgornji tabeli so prikazani deleži slovenskega odseka, ki izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo bistvenih, pomembnih in 
dodatnih meril evropskega standarda za certificiranje. 

Celotno poročilo o oceni slovenskega dela trase EuroVelo 8 je dostopno na povezavi:

https://www.rrc-kp.si/
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DAVKI

PROGRAM ZA PRIPRAVO DDD-DDD IN DOD-
DDPO

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti  
(DDD-DDD) in Obra?un davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) je 
treba oddati elektronsko preko portala edavki.

Za davčno leto 2018
Za pripravo in oddajo obračunov DDD-DDD in DOD-DDPO, ki se 
nanašajo na davčna obdobja od 1. 1. 2018 dalje, je od dne, 26. 1. 2018, 
možno pripraviti obračun direktno na portalu eDavki (na voljo je 
obrazec). Obračun za leto 2018 pripravite tako, da vstopite v portal 
eDavki, izberete zastopanje dejavnosti (za pripravo DDD-DDD) ali 
pravne osebe (za pripravo DOD-DDPO), kliknete na Dokumenti, Nov 
dokument in na seznamu dokumentov poiščete obrazec DDD-DDD ali 
DOD-DDPO, po potrebi popravite obdobje obračuna (če je začetek ali 
konec poslovanja drugačen) in kliknete Naprej.

Za davčno leto 2018 oddaja obračunov z uporabo aplikacij Silvester 
Pelias in Silvester Fineus ni več mogoča.

Za pretekla davčna leta (2017,2016,...)
Za pripravo in oddajo obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD za 
davčna obdobja do 31. 12. 2017, oziroma za poslovna obdobja 
2017/2018 se, enako kot v preteklih letih, uporabljata aplikaciji 
Silvester Pelias in Silvester Fineus.

Za pripravo obračuna uporabite program:
1. Silvester Pelias za pripravo obra?una za pravne osebe (DDPO) in
2. Silvester Fineus za pripravo obra?una za fizične osebe z dejavnostjo 
- SP (DDD-DDD).

Navodila za izpolnjevanje obračunov so objavljena na povezavi pod 
obrazci (Priloga 2 - Metodologija izpolnjevanja):
Dohodnina - Dohodek iz dejavnosti
Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

Vir: www.fu.gov.si

DAVČNI ZAVEZANCI

Veliko poslovnih subjektov se znajde v stiski, ker ne zmorejo 
plačati davka v enkratnem znesku. Zato ne spreglejte možnosti, ki 
jih imate!

Davčni zavezanci - v kolikor vam zaradi trajnejše nelikvidnosti ali 
izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov grozi hujša gospodarska 
škoda, imate v skladu s 102. členom Zakon o davčnem postopku 
(ZDavP-2) na voljo naslednje možnosti:

VZROK/ POGOJ
 NAČIN 

PLAČILA:  ROK 
PLAČILA  VLOGI BO UGODENO:

 

v primeru hujše 
gospodarske škode

 

obročno 
plačilo

 
 
 

odlog 
plačila 
davka

 

največ 24 
mesečnih 
obrokov 

 
 

24 mesečni 
odlog plačila

 

Če zavezanec uspe dokazati, da bi s 
pomočjo obročnega plačila oz. 
odloga plačila davka lahko 
preprečil hujšo gospodarsko škodo

 

(npr. stečaj), ki grozi njegovemu 
podjetju.

 

v primeru preventivnega 
finančnega 
prestrukturiranja ali 
poenostavljene prisilne 
poravnave

 

obročno 
plačilo 
davka

 

največ 60 
mesečnih 
obrokov

 

Če zavezanec predloži 
pravnomočen sklep, s katerim je 
potrjen sporazum

 

o finančnem 
prestrukturiranju ali sklep o 
potrjeni poenostavljeni prisilni 
poravnavi.

 

če vlagatelj predloži 
ustrezen instrument 
zavarovanja ali dovoli 
vknjižbo zastavne pravice v 
ustrezen register

 

obročno 
plačilo

 
 
 

odlog 
plačila 
davka

 

največ 24 
mesečnih 
obrokov 

 
 

24 mesečni 
odlog plačila

 

Če zavezanec plačilo ustrezno 
zavaruje (s hipoteko, bančno 
garancijo itd.). Ne ugotavljajo se 
kriteriji za nastanek hujše 
gospodarske škode.

 

v primeru glob in drugih 
prekrškovnih obveznosti

 

obročno 
plačilo glob

 

največ 12

 

mesečnih 
obrokov

 

Obrok mora znašati najmanj 200 
EUR. Drugih pogojev ni.

 

 

Do odloga ali obročnega odplačevanja davka so upravičeni 
naslednji davčni zavezanci:
z pravne osebe oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega 
prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti;
z samostojni podjetniki posamezniki in
z posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Za odobritev obročnega plačila ali odloga plačila, so davčni 
zavezanci dolžni predložiti naslednja dokazila:
z bilanca stanja;
z izkaz poslovnega izida;
z izpiski o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o 
morebitnih privarčevanih ali vezanih sredstvih pri bankah v tujini za 
obdobje šestih mesecev pred vložitvijo vloge;
z izpisek vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneski in 
datumom zapadlosti;
z predlog za sodno izvršbo zoper poslovnega partnerja, če se v vlogi 
sklicuje na plačilno nedisciplino poslovnih partnerjev;
z potrdilo o zdravstvenem stanju, če je finančna stiska posledica 
zdravstvenih težav.

Pred vložitvijo vloge, pa je le dobro vedeti, da:
z v času obročnega plačila ali odloga plačila tečejo obresti po 
obrestni meri 2 % letno (oz. po obrestni meri v višini referenčne 
obrestne mere za izračun državne pomoči, ?e je ta višja od 2 %);
z za globe in druge prekrškovne obveznosti pride v poštev le 
obročno plačilo - vloga se vloži po preteku roka za plačilo globe;
z za prispevke in akontacije davkov obročno plačilo ali odlog 
plačila nista dovoljena;
z z vložitvijo vloge se začeta davčna izvršba ne zadrži.

Davčni zavezanci - pazite le, da boste zaprosili za obročno plačilo 
oziroma odlog pred potekom roka za plačilo davka! Vlogo pa je 
potrebno vložiti pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec 
vpisan v davčni register.

Vir: www.data.si

SPREMEMBA STALIŠČA FURS PRI DAVČNEM 
POTRJEVANJU RAČUNOV

Finančna uprava Republike Slovenije je objavila spremembo stališča 
razlage Zakona o davčnem potrjevanju rčunov glede pošiljanja 
negotovinskih računov v davčno potrjevanje. Sprememba stališča je 
pomembna za podjetnike, ki izdajate tako negotovinske kot tudi 
gotovinske račune.

Kot določa peti odstavek 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju 
računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17), si morajo 
zaporedne številke računov vsako poslovno leto slediti v 
neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru zavezanca 
ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru 
zavezanca. Nadalje 5. člen Zakona o davčnem potrjevanju računov 
določa, da se gotovinski in negotovinski računi lahko številčijo v istem 
zaporedju le ob pogoju, da se obe vrsti računov (gotovinski in 
negotovinski) davčno potrjujejo. V primeru, da želi zavezanec v istem 
zaporedju kot gotovinske račune številčiti tudi negotovinske račune, 
mora torej ob izdaji v potrjevanje pošiljati tudi negotovinske račune. 
Enako se ravna tudi v primeru, ko se v istem zaporedju kot gotovinski 
računi številčijo računi, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja 
obveznost izdaje. Tudi v tem primeru je treba ob izdaji v potrjevanje 
pošiljati račune, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost 
izdaje. Negotovinskih računov v davčno potrjevanje ni potrebno 
pošiljati le v primeru, ko so izdani v zaporedju, ki je ločeno od 
zaporedja gotovinskih računov.

Nadaljevanje na strani 6.



OBČINA NOVA GORICA

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela 
nepremičnine v najem - k.o. Nova Gorica
 
Čas objave: 15.2. - 7.3.2019

Vir: www.nova-gorica.si

LOKALNE OBJAVE

OBČINA PIRAN

Javna dražba nepremičnin v lasti občine Piran

Javna dražba bo 11.03.2014, ob 11.00 uri. 
Rok za oddajo prijav pote?e 10.3.2014, ob 12.00 uri. 

Vir: www.piran.si

OBČINA AJDOVŠČINA

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, 
obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini 
Ajdovščina v letu 2019

Rod za oddajo vlog: 8.3.2019

Vir: www.ajdovscina.si

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v zakup 
urbani vrt z oznako B28 

 mestna.obcina@nova-gorica.si

Čas objave: 15.2. - 7.3.2019

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel: 05/335-01-11
fax: 05/302-12-33

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na 
podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) 

Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v sredo, 
13.03.2019, ob 15.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Ilirska Bistrica 
(Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica). Ponudniki morajo osebno 
ali priporočeno po pošti na Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 
6250 Ilirska Bistrica, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. 
Prijava ter potrebna dokazila (pod 9. točko) morajo prispeti v 
sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, najkasneje do dne 
08.03.2019, do 12.00 ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do 
tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti). 

Vir: www.ilirska-bistrica.si

MESTNA OBČINA KOPER

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih 
aktivnosti Mestne občine Koper v letu 2019
 
1. Predmet javnega razpisa 
 Predmet javnega razpisa obsega TRI vsebinske sklope (A, B in C), in 
sicer:
A) sofinanciranje prireditev:
z ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: 
MOK);
z katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, zabavne ali 
socialne narave oz. namenjena otrokom ter mladini;
z kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek 
ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v daljšem obdobju;
B) sofinanciranje prireditve z dodano vrednostjo na zelenem podeželju 
MOK:
z ki se izvajajo na zelenem podeželju MOK;
z katerih vsebina je kulturne, turistične, etnološke, tradicionalne 
narave;
z kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek;
z ki jo posebna komisija imenovana s sklepom župana opredeli kot 
prireditev z dodano vrednostjo;
C) sofinanciranje promocijskih aktivnosti:
z ki jih v letu 2019 izvajajo/organizirajo prijavitelji, ki so 
registrirani v MOK;
z ki se izvajajo/organizirajo izven območja MOK, in sicer v 
Sloveniji ali tujini, s katero prijavitelj pripomore k promociji MOK.
 
 
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na 
naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do 
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper, pritli?je desno, in sicer v času uradnih ur, 
najkasneje:

z prijave na vsebinski sklop A) in E):
z do vključno 18. februarja 2019, za prireditve oz. promocijske 
aktivnosti, ki 
z so se izvedle od 1. januarja do vključno 18. februarja 2019,
z se bodo izvajale v obdobju od 19. februarja do 31. decembra 2019;
z do vključno 15. aprila 2019, za prireditve oz. promocijske 
aktivnosti, ki se bodo izvajale od vklju?no 1. junija do 31. decembra 
2019;
z do vključno 3. junija 2019, za prireditve oz. promocijske 
aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 31. decembra 2019;
z do vključno 7. oktobra 2019, za prireditve oz. promocijske 
aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra do 31. decembra 2019.
z prijave na vsebinski sklop 
B): do vključno 18. februarja 2019.
 

Vir: www.koper.si

Zap. 
št.

 

Predmet prodaje

 

Izklicna 
cena v €

 

Najnižji 
znesek 

višanja v €

 

Višina 
varščine v €

 

1.

 

VW Transporter 2,5 tdi,
VIN:WV1ZZZ7HZ9HO44231, leto izdelave 
2009, št. prevoženih km 368537, odjavljeno 
vozilo, reševalno vozilo

 

2600,00

 

100,00

 

260,00

 

2.

 

VW Transporter 2,5 tdi,
VIN:WV1ZZZ7HZ8HO71578, le to izdelave 
2008, št. prevoženih km 350943, reševalno 
vozilo

 
4000,00

 

100,00

 

400,00

 

3.

 

Suzuki Ignis 1,5 AWD,
VIN:TSMMHY81S00274301, leto izdelave 
2006, št. prevoženih km 148137, osebni 
avtomobil

 

3200,00

 

100,00

 

320,00
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Nadaljevanje s strani 6.

Kako je bilo do sedaj?
Finančna uprava do sedaj v postopku potrjevanja računov ni preverjala 
zaporedja številčenja računov. To je počela le v naknadnih analizah in 
postopkih nadzora. Zavezanci, ki so seveda kljub temu morali ohraniti 
ustrezno zaporedje številčenja računov, so lahko v postopek 
potrjevanja računov pošiljali le gotovinske račune. Pri postopku 
potrjevanja računov so zato v primerih, ko so zavezanci uporabljali isto 
zaporedje številčenja za obe vrsti računov (gotovinskih in 
negotovinkih) nastajale "luknje" pri številkah računov.

Kako bo po novem?
Finančna uprava Republike Slovenije bo po novem od vas zahtevala, 
da v davčno potrjevanje pošiljate obe vrsti računov (gotovinske in 
negotovinske), če za njihovo označevanje uporabljate enako številčno 
zaporedje. Razlog za to je odkrivanje nepravilnosti in neskladij v 
dinamiki izdajanja računov in ugotavljanja morebitnih vrzeli v 
številkah izdanih računov v bazi potrjenih računov na Finančni upravi.
Če negotovinskih računov ne nameravate davčno potrjevati, jih morate 
izdajati v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja, v katerem se številčijo 
gotovinski računi, ki se pošiljajo v davčno potrjevanje.

Vir: ZDavPR, FURS (vprašanje št. 165)

OCENITE POTENCIAL VAŠE PODJETNIŠKE 
IDEJE

Preden se podate na samostojno pot, se je smiselno vprašati, če ima 
vaša podjetniška ideja sploh potencial. Od tega je namreč odvisno 
marsikaj. Boste imeli dovolj širok krog strank? Vas bodo investitorji 
podprli?

Glede na to, da statistično gledano uspe le eno podjetje od desetih, je 
vsekakor smiselno pretehtati številne dejavnike, preden se podate v 
podjetništvo. Prvi korak je, da preučite samo idejo. Seveda je ideja le 
začetek. Za dosego uspeha boste morali vložiti še veliko truda. Vendar 
pa je podjetniška ideja temelj vsega in če to dobro zastavite, bodo 
možnosti za uspešno poslovanje dosti večje. Spodnje točke vam lahko 
pomagajo, da odkrijete, če ste na pravi poti.

Ali bo vaša ideja reševala konkreten problem?
Ne glede na to, kako inovativna se vam vaša ideja zdi, se najprej 
vprašajte, katere probleme bo reševala. Bo imel vaš izdelek neko 
uporabno vrednost? Če ste odkrili rešitev za težavo, s katero ste se 
dolgo spopadali in ki jo opažate tudi pri drugih, obstaja velika 
verjetnost, da boste imeli dovolj širok krog strank. Če pa gre za idejo, ki 
je zgolj posebna, inovativna, ne rešuje pa nobenega problema, bodo 
možnosti, da bi vam z njo uspelo, majhne.

Kakšna je zgodba?
To, kakšno je ozadje tega, da ste prišli do določene ideje, je skoraj tako 
pomembno kot ideja sama. Če boste postali prepoznavni, boste slej kot 
prej naleteli na vprašanja, vezana na to, kako se vam je ideja utrnila. 
Ljudje radi slišijo navdihujoče zgodbe. Poskrbite, da bo tudi vaša 
takšna. Pri tem pa stavite na iskrenost. Ne skušajte kopirati drugih in 
slediti drugim. Bodite unikatni.

Strah pred neuspehom
Verjetno ni posameznika, ki se ne bi ustrašil neuspeha. Kljub temu je 
pomembno, da se s takimi mislimi spoprimete in jih preusmerite v 
pozitivno razmišljanje. Pretiran strah lahko zavre vaše kreativne 
sposobnosti in zagnanost pri delu. Tega pa si ne želite. Če ste se odločili 
za nov korak, stojte za svojo idejo, bodite odločni in si upajte tudi 
tvegati.

Pridobite povratne informacije
Preden se lotite določene dejavnosti, se prepričajte, da bo imela vaša 
storitev dovolj privržencev. Kljub temu, da večina povratne 
informacije pridobi od družine in prijateljev, pa se to ne izkaže kot 
najboljša metoda. Obstaja velika verjetnost, da vas bodo vaši bližnji 
podprli, ker vas ne želijo prizadeti. Prav zato je bolje, če se za mnenje 
obrnete na nevtralne ljudi in jih vprašate, če bi sami kupili tak produkt 
oziroma storitev. Njihovi komentarji vam lahko veliko povedo o tem, 
če ste na pravi poti.

Osebno zadovoljstvo
Dobra izhodiščna točka, ko se podajate v podjetništvo, je ta, da 
načrtujete delovanje na področju, ki vas navdaja z navdušenjem. 
Posledično boste pripravljeni vložiti več časa in truda. To, da se 
ukvarjate z nečim, kar vam je pisano na kožo, pa se bo odražalo tudi pri 
večji prepričljivosti, ko boste nagovarjali potencialne stranke, 
investitorje in širšo javnost. Tudi ko boste na samostojni poti doživeli 
kakšen padec, boste pripravljeni vztrajati. To bo povečalo vaše 
možnosti za uspeh.

Ne vztrajajte pri slabi ideji
Vsekakor se uspeh skoraj nikoli ne zgodi čez noč. V podjetništvu 
morate nekaj časa vztrajati, preden se začnejo kazati prvi rezultati. 
Postavite si določene majhne cilje, kaj naj bi dosegli v roku nekaj 
mesecev. Če po pretečenem obdobju ni še nobenih znakov napredka, 
kljub temu, da ste se zelo trudili, potem je verjetno bolj smiselno 
odnehati. Pridobljene izkušnje vam lahko pomagajo pri novem 
projektu, ki se ga boste lotili.

Vir:  entrepreneur.com/Zavod Mladi podjetnik

PODJETNIŠTVO

SPREMEMBE V TARIC3 MODULU "SPLETNE 
STORITVE“

Računsko kontrolni modul brskalnika TARIC3 bo dopolnjen z 
izvoznim delom. Posledično se bo to odražalo v TARIC3 Spletnih 
storitvah. Zunanji uporabniki, ki želijo uporabiti nove 
funkcionalnosti, naj se pravočasno na to pripravijo. Predvidena 
namestitev sprememb v produkcijo je 13. 3. 2019. V računsko 
kontrolni modul brskalnika TARIC3 bodo uvedeni izvozni postopki. 
Posledično se modul po novem razdeli na podmenija Uvoz in Izvoz. Pri 
tem bo v maski modula prišlo do drugačne razporeditve vnosnih polj. 
Uvozni del modula, ki se bo uporabljal za uvozne postopke, se 
vsebinsko v ničemer ne spreminja v primerjavi s trenutnim modulom. 
Dodano bo le polje Šifra države odpreme/izvoza, ki pa se še ne bo 
uporabljalo za kontrolo ukrepov in pri izračunu dajatev. Izvozni del, ki 
se bo uporabljal za izvozne postopke, je oblikovan po vzoru uvozne 
maske, pri tem so v izvozno masko vključena vsa relevantna polja 
deklaracije, ki se uporabljajo za kontrolo ukrepov iz TARIC-a.

Glede na opisano so bile dopolnjene tudi TARIC3 Spletne storitve. 
Med spletne storitve sta dodani dve novi funkciji izracun2 in 
izracunv2. Novi funkciji sta podobni že izdelanima funkcijama izracun 
in izracunv, z razliko, da novi funkciji vsebujeta dodaten parameter 
p1517 (glej poglavje 2.1 v prilogi). To pomeni, da se novi funkciji 
izracun2 in izracunv2 lahko uporabljata tako za uvozne kot izvozne 
postopke, medtem ko se obstoječi funkciji izracun in izracunv lahko 
uporabljati le za uvozne postopke. Struktura spletnih storitev za 
dostop do kontrol so ostale nespremenjene. Funkcije za kontrole, ki 
imajo parametra puvozizvoz in p34a omogočajo, da se v parameter 
p34a, v primeru izvoznih postopkov vpisuje vrednost iz polja 17a 
izvozne deklaracije. (glej opis parametra p34 pri posameznih funkcijah 
kontrol - poglavje 3.1 v prilogi). Zunanji uporabniki, ki uporabljajo 
TARIC3 Spletne storitve in želijo uporabiti opisane novosti, prosimo 
da se na to pravočasno pripravijo. Opisane spremembe bodo 
predvideno nameščene v produkcijo v rednem terminu namestitev in 
sicer 13. 3. 2019.

Vir: www.fu.gov.si
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PODJETNIŠTVO

BREZPLAČNA SVETOVANJA IN INFORMACIJE
 
Informacijski pooblaščenec je vzpostavil novo spletno stran 
www.upravljavec.si, kjer odgovarja na najpogostejša vprašanja, s 
katerimi se v praksi srečujejo mikro in mala podjetja. Na spletni 
strani so na voljo pojasnila in konkretni napotki, kako zadostiti 
zakonskim zahtevam s področja varstva osebnih podatkov in tudi 
neobvezujoči obrazci, ki so podjetjem lahko v pomoč. Vse do konca 
septembra 2019 majhnim podjetjem nudijo tudi telefonsko svetovanje 
na brezplačni številki 080 29 00. Vsak delovni dan, med 8.30 in 12.30,  
podjetjem svetujejo strokovni sodelavci Informacijskega 
pooblaščenca.

 
Informacijski pooblaščenec bo vse do septembra 2020 izvajal 
evropski projekt RAPiD.Si (Raising Awareness on Data Protection 
and the GDPR in Slovenia), ki je namenjen izobraževanju manjših in 
srednje velikih podjetij ter posameznikov o reformi zakonodaje s 
področja varstva osebnih podatkov. V naslednjih dveh letih bo 
Informacijski pooblaščenec izvedel tudi 20 brezplačnih predavanj v 
osmih mestih po Sloveniji.  Dve izobraževanji bomo v sodelovanju z 
Informacijskim pooblaščencem organizirali tudi v okviru Podjetniško 
trgovske zbornice. O terminu in lokaciji delavnic vas bomo pravočasno 
obvestili.

Vir: www.gzs.si

JAVNO POVABILO ZA PREDSTAVITEV NA 
MEDNARODNEM SEJMU EXPO REAL 2019 

Rok prijave: ponedeljek, 18. marec 2019, do 13. ure. 
Predmet javnega povabila je nabor in izbor tržno zanimivih 
investicijskih projektov, predstavljenih s strani razvojno-
industrijskih podjetij ("industrial developer"), regionalnih razvojnih 
agencij, inženiring, planerskih in projektantskih podjetij, družb za 
vodenje in izvedbo projektov ter nepremičninskih agencij, ki se bodo 
skupaj predstavili na razstavnem prostoru SPIRIT Slovenija na sejmu 
EXPO REAL 2019 v Munchnu.

Zakaj EXPO REAL?
z Poteka že od leta 1998,
z Velja za največji in najodmevnejši investicijsko-nepremičninski 
sejem na območju Evropske unije,
z Na 64.000 kvadratnih metrih oz. v šestih sejemskih halah se bo 
predstavljajo preko 2.000 razstavljavcev,
z Sejem naj bi obiskalo 42.000 udeležencev iz več kot 75 držav in 
1.000 predstavnikov medijev,
z Tekom sejma se bo odvijal bogat konferenčni program s 500 
uglednimi govorci.

Prijave morajo prispeti na SPIRIT Slovenija, Verovškova 60, 1000 
Ljubljana, najkasneje do petka, 18. marca 2019, do 13. ure.

Morebitna vprašanja v zvezi z javnim povabilom lahko pošljete do 
vključno, 15. marca 2019, in sicer po elektronski pošti na naslov: 
invest@spiritslovenia.si.

Vir: www.spiritslovenija.si

SPODBUDE ZA CERTIFIKATE KAKOVOSTI IN 
ZAŠČITO INTELEKTUALNE LASTNINE 

Slovenski podjetniški sklad je v Ur. L. RS št. 5/2019 in na spletni strani 
SPS-a, objavil prva dva javna poziva za vavčerje:  
z Vavčer za certifikate kakovosti - po tem javnem pozivu se 
sofinancirajo upravičeni stroški:
- Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
- Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za 
sisteme vodenja in proizvodov ter validacije okoljske izjave 
pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih 
slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in 
ETSI, EMAS, ECOLABEL).
z Vavčer za zaščito intelektualne lastnine - po tem javnem pozivu se 
sofinancirajo upravičeni stroški:
- Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali 
širjenja v tujino patenta, modela, znamke kar vključuje strošek 
zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do 
registracije intelektualne lastnine.
- Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, 
model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem 
patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, 
registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, 
na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).
- Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na 
posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo 
uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Javne pozive za vavčerje z drugimi različnimi vsebinami bo SPS 
objavljal postopoma. V februarju 2019 bodo predvidoma objavljeni 
vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji. Podjetja lahko na podlagi 
dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega 
vavčerja pridobite sofinanciranje v višini do največ 60 %. 

Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobite za posamezni vavčer, bo 
manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko 
koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in 
zadruge, ki: 
z imajo sedež v Republiki Sloveniji, 
z se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko 
dejavnostjo
z so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali 
zadruge
z imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
Upravičeni stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev (vključno z že 
objavljenima vavčerjema) so od 1. 1. 2019 dalje.

Vir: www.gzs.si

VABILO: SREČANJE Z ITALIJANSKIMI 
AGENTI

Javna agencija SPIRIT Slovenija organizira srečanje z italijanskimi 
agenti v okviru dogodka Forum Agenti Regionali , ki bo potekalo 19. 
aprila 2019 v Trevisu (Italija), v prostorih hotela Maggior Consiglio, 
Strada Terraglio 140, 31100 Treviso. Enodnevni dogodek Forum 
agenti Regionali je namenjen tako domačim (italijanskim) kot tudi 
tujim podjetjem pri iskanju agentov in zastopnikov za italijanski trg, 
ter vzpostavljanju neposrednih kontaktov med ponudniki izdelkov in 
storitev, ki iščejo zastopnike in agente za vstop na Italijanski trg. Za 
vsa slovenska podjetja bodo b2b sestanki z agenti organizirani in bodo 
potekali po v naprej pripravljenih urnikih. Glede na pričakovanja 
italijanskih organizatorjev bo vsako slovensko podjetje imelo do 9 
sestankov z agenti in zastopniki.

Vir: www.izvoznookno.si
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ZAKONODAJA
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S.P. KOT EKONOMSKO ODVISNA OSEBA 

Kdaj je s.p. ekonomsko odvisna oseba, kaj zanj takrat velja in kdaj 
mora biti s.p. zaposlen? 

Če ima s.p. status ekonomsko odvisne osebe, pa mu le-ta ne pripade 
avtomatsko. O tem mora namreč obvestiti delodajalca. Če tega ne stori, 
ne more uveljavljati pravic, ki mu pripadajo, kljub temu, da ekonomska 
odvisnost obstaja. V naslednjem članku bomo pogledali, kdo je 
ekonomsko odvisna oseba, kakšne pravice takšnemu delavcu 
pripadajo in kdaj delavec ne sme opravljati dela preko s.p.-ja ampak 
mora biti zaposlen. 
 
Kdo je ekonomsko odvisna oseba? 
Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba - s.p., ki na podlagi 
pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa 
opravlja delo za drugo podjetje. Pri tem je pomembno opozoriti, da v 
primeru, da obstajajo elementi delovnega razmerja, delavec ne sme 
dela opravljati preko s.p.-ja, ampak mora imeti z delodajalcem 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Primeri, ko mora biti namesto s.p.-ja sklenjena pogodba o 
zaposlitvi: 
z s.p. opravlja isto dejavnost kot naročnik, 
z delo se opravlja v delovnih prostorih delodajalca, s.p. pa nima 
sklenjene najemne pogodbe, 
z delo se opravlja v delovnem času, ki velja za ostale zaposlene (8 ur 
dnevno), 
z s.p. uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva podjetja, 
z s.p. delo opravlja po navodilih in pod nadzorom odgovorne osebe 
delodajalca, ki mu omogoča delo pri svojih strankah.
 
Kakšni so pogoji za uveljavljanje statusa ekonomsko odvisne 
osebe?    

Podjetnik je lahko ekonomsko odvisna oseba če:
z sam ne zaposluje nobenih delavcev, 
z najmanj 80% svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika. 
 
Kakšne pravice pripadajo ekonomsko odvisni osebi? 
Če s posebnim predpisom ni določeno drugače, se za ekonomsko 
odvisne osebe uporabljajo določbe ZDR-1 o: 
z prepovedi diskriminacije 
z Prepoved diskriminacije glede na narodnost, raso ali etnično 
poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno 
stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, 
družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje, ...
z zagotavljanju minimalnih odpovednih rokov 

Kakšni so minimalni odpovedni roki pogodbe lahko preberete v 
članku: Kakšni so odpovedni roki pri prekinitvi pogodbe o 
zaposlitvi?
z prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih 
odpovednih razlogov 

z zagotavljanju plačila za pogodbeno dogovorjeno delo, kot je 
primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje 
kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter 
obveznosti plačila davkov in prispevkov, 
z uveljavljanju odškodninske odgovornosti (177. - 180. člen ZDR-
1). 
 
Kako ekonomsko odvisna oseba uveljavlja svoj status? 
Obstoj statusa ekonomsko odvisne osebe delavcu ne pripada 
avtomatsko. Da je podjetnik upravičen do statusa ekonomsko odvisne 
osebe (in s tem zgornjih pravic), mora po zaključku vsakega 
koledarskega ali poslovnega leta obvestiti naročnika, od katerega je 
ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku 
posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja 
obstoja ekonomske odvisnosti.

Vir: www.informiran.si

Neutemeljeni odpovedni razlogi so: 
z začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi 
bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov ali zaradi izrabe 
starševskega dopusta po predpisih o starševstvu, 
z vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi 
zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega 
razmerja pred arbitražnim, sodnim ali upravnim organom 
z članstvo v sindikatu, 
z udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa, 
z udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v 
dogovoru z delodajalcem, 
z udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom, 
z kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali 
preteklo opravljanje te funkcije, 
z sprememba delodajalca po prvem odstavku 75. člena ZDR-1, 
z rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, starost, 
invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko 
in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo, 
z sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, 
pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske 
vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter prostovoljno sodelovanje 
državljanov pri zaščiti in reševanju v skladu z zakonom. 

MEDIACIJA

Mediacija je postopek reševanja sporov med dvemi (ali ve?) stranmi, ki 
ga vodi mediator. Ko se znajdemo v sporu, naj bo to gospodarski, 
sosedski ali družinski spor, je v našem interesu, da se spor razreši čim 
prej in s kar najnižjimi stroški. Glede na to, da postopki pred sodišči v 
Sloveniji običajno trajajo po več let, zaradi visokih sodnih in 
odvetniških stroškov pa so za stranke tudi zelo dragi, sodni postopek ni 
vedno najprimernejši način ureditve spornih razmerij. Z namenom 
doseči hitrejšo in cenejšo rešitev, je zato smiselno razmisliti o mediaciji 
kot alternativni obliki reševanja spora. Že leta 2009 je Državni zbor 
Republike Slovenije sprejel Zakon o alternativnem reševanju sporov 
(ZARSS), ki je uvedel možnost mediacije na skoraj vseh sodiščih 
(okrajna, okrožna, delovna, višja ter višje delovno in socialno sodišče).

Pri mediaciji gre za način reševanja spora, v katerem nevtralna tretja 
oseba strankam z dogovarjanji in pogajanji pomaga pri iskanju 
sporazuma, ki razrešuje njihov spor in na novo ureja medsebojna 
razmerja. Postopek mediacije, v nasprotju z rednim sodnim 
postopkom, pogosto pripelje do rešitev, ki so hitrejše, cenejše in bolj 
prilagojene interesom strank, saj te same sodelujejo pri iskanju rešitve 
spora, kar na koncu pozitivno vpliva tudi na bodoče odnose med njimi. 
Pogosto se mediacijski postopek uspešno zaključi že po prvem ali 
drugem srečanju strank.

Sodnemu postopku pridružen postopek mediacije
Slovenska sodišča strankam ponujajo tudi sodnemu postopku 
pridružen postopek mediacije. 

Nadaljevanje na stran 10.
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ZAKONODAJA

Nadaljevanje s strani 9.

To pomeni, da se strankama, ki sta že v sodnem postopku, ob njunem 
soglasju določi mediator, ki jima bo pomagal pri iskanju rešitve spora. 
Sam postopek je prostovoljen in neformalen, ob zaključku pa lahko 
stranki pred sodiščem skleneta dogovor v obliki sodne poravnave, ki je, 
tako kot sodba v rednem postopku, pravnomočen izvršilni naslov. Pri 
tem je potrebno poudariti, da strankam v mediacijskem postopku ni 
dovoljeno vsiljevati poravnave ali od njih terjati, da sprejmejo rešitev, 
ki jo predlaga mediator. Če namreč stranke v postopku ne uspejo doseči 
dogovora, ostane zadeva v tisti fazi pravdnega postopka, v kateri je bila 
pred odločitvijo strank za mediacijo. Mediacijski postopek, razen v 
sporih iz razmerij med starši in otroki, sicer ni brezplačen, je pa kljub 
temu v primerjavi z rednim sodnim postopkom dosti cenejši in 
primeren za večino pravdnih zadev.

Kako pogosta in uspešna je mediacija v praksi?
Po podatkih sodiš?a, je mediacija uspešna v približno polovici 
primerov.

Vir: www.data.si

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC ZA MAJHNA 
PODJETJA 

Nova pravna akta - Splošna uredba o varstvu podatkov, ki jo 
uporabljamo od 25. maja 2018 in prihajajoči Zakon o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-2), za upravljavce pomenita precejšnjo širitev 
obveznosti in nalog, manjša in srednje velika podjetja pa za 
implementacijo zakonskih zahtev v praksi pogosto nimajo zadostnih 
virov (ustrezne kadrovske podpore, finančnih resursov za pogodbeno 
svetovanje itd.). Obenem Uredba širi nabor pravic posameznikov, 
upravljavcem pa nalaga, da posameznikom zagotavljajo pregledne in 
lahko dostopne informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov. 
Informacijski pooblaščenec je z namenom izobraževanja manjših 
podjetij o reformi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov 
zagnal nov projekt RAPiD.Si. 

Spletna stran, predavanja in telefonsko svetovanje za majhna 
podjetja 
V sklopu projekta je zaživela nova spletna stran www.upravljavec.si, ki 
odgovarja na najpogostejša vprašanja, s katerimi se v praksi srečujejo 
predvsem obrtniki in majhna podjetja. Na spletni strani so na voljo  
pojasnila in konkretni napotki, kako zadostiti zakonskim zahtevam s 
področja varstva osebnih podatkov in tudi neobvezujoči obrazci, ki so 
podjetjem lahko v pomoč. Na voljo tudi telefonsko svetovanje na 
brezplačni številki 080 29 00. Vsak delovni dan, med 8.30 in 12.30, 
bodo na voljo strokovni sodelavci Informacijskega pooblaščenca, 
telefonska številka pa je namenjena izključno podjetjem. V naslednjih 
dveh letih bo Informacijski pooblaščenec v sodelovanju z Obrtno-
podjetniško zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije 
izvedel tudi 20 brezplačnih predavanj v osmih mestih po Sloveniji, vse 
lokacije in datumi pa bodo sproti objavljeni na spletni strani 
www.upravljavec.si. 

Vir: www.gzs.si

ODPOVED NAJEMNEGA RAZMERJA

Kdaj lahko lastnik odpove najem najemniku, ki krši najemno 
pogodbo? 

Prekinitev najemne pogodbe s strani lastnika stanovanja je zaradi 
varstva najemnika relativno otežena oz. omejena, lahko pa lastnik 
kljub najemniku odpove pogodbo, ko prihaja do hujših kršitev najemne 
pogodbe. 
 
Kdo določi odpovedne razloge? 
Kršitve s strani najemnika, na podlagi katerih lahko najemodajalec 
odpove najemno razmerje iz krivdnega razloga, mora vsebovati 
najemna pogodba, ki jo skleneta najemodajalec in najemnik 
stanovanja. Najemna pogodba mora vsebovati razloge določene v 
Stanovanjskem zakonu. V kolikor pa gre za najem tržnega najemnega, 
službenega najemnega ali namenskega najemnega stanovanja pa lahko 
stranki v najemno pogodbo vključita tudi druge razloga za krivdno 
odpoved, ki jih zakon ne določa.  
 
Kršitve, ki so lahko podlaga za odpoved najema 
Razlogi za krivdno odpoved s strani lastnika stanovanja so določeni v 
103. členu Stanovanjskega zakona, kot omenjeno, pa lahko (razen pri 
neprofitnem najemu) dodatne razloge stranki določita tudi v najemni 
pogodbi. Po zakonu lahko lastnik odpove najemno pogodbo zaradi 
naslednjih krivdnih razlogov: 
1. če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z načinom uporabe 
stanovanja povzročajo večjo škodo na stanovanju ali skupnih delih 
stanovanjske ali večstanovanjske stavbe; 
2. če opravlja v stanovanju dejavnost brez dovoljenja ali v nasprotju z 
dovoljenjem;

3. če najemnik ne vzdržuje stanovanja v skladu s pravilnikom iz 125. 
člena Stanovanjskega zakona v delu, ki se nanaša na najemnika; 
4. če najemnik ne plača najemnine ali stroškov, ki se plačujejo poleg 
najemnine, v roku, ki ga določa najemna pogodba, če rok ni določen pa 
v 60 dneh od prejema računa; 
5. če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z načinom uporabe 
stanovanja pogosto grobo kršijo temeljna pravila sosedskega sožitja 
določenega s hišnim redom ali z načinom uporabe huje motijo druge 
stanovalce pri njihovi mirni uporabi stanovanja; 
6. če najemnik izvršuje ali izvrši v stanovanju in vgrajeni opremi 
spremembe brez poprejšnjega soglasja lastnika, razen v primerih iz 97. 
člena Stanovanjskega zakona;
7. če stanovanje več kot 60 dni v obdobju treh mesecev uporablja poleg 
najemnika oseba ali več oseb, ki niso navedene v najemni pogodbi in če 
najemnik za to ni pridobil soglasja lastnika;
8. če najemnik odda najeto stanovanje v podnajem brez soglasja 
lastnika, kot to določa 84. člen Stanovanjskega zakona; 
9. če najemnik ne dopusti vstopa v stanovanje v primerih iz tretje alinee 
94. člena in 99. člena Stanovanjskega zakona; 
10. če najemnik brez upravičenih razlogov ne prevzame stanovanja 
oziroma ne prične prebivati v stanovanju v 30 dneh po sklenitvi 
najemne pogodbe; 
11. če so najemnik in osebe, navedene v najemni pogodbi, nehale 
uporabljati stanovanje in brez presledka več kot tri mesece niso 
stanovale v njem razen:

z če je najemnik na zdravljenju, v domu za starejše za čas, krajši od 
šestih mesecev, ali če stanovanja ne uporablja iz drugih upravičenih 
razlogov (službena premestitev ali šolanje v drugem kraju, služenje 
vojaškega roka, prestajanje zaporne kazni in podobno) 
z ko gre za najem tržnega najemnega stanovanja;

12. če posreduje lažne podatke, ki so osnova za pridobitev pravice do 
subvencionirane najemnine v skladu s 121. členom Stanovanjskega 
zakona. 

Nadaljevanje na strani 11.
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IDEJA O VELIKIH DOMOVIH

Kupite toliko, kolikor potrebujete in kolikor si lahko finan?no 
privoš?ite.

Ljudje kupujejo velika domovanja iz različnih razlogov: prvi 
prerastejo svoj dom in kupijo večjega. Drugi dobijo povišico in to 
želijo izkoristiti za spremembo. Tretje prepričajo posredniki v agenciji, 
da res potrebujejo dodatne sobe za goste. Četrti se želijo bahati. Peti pa 
so prepričani, da so to njihove sanje. A večina pozablja na stroške 
rednega vzdrževanja ter tudi na to, da se lahko njihovo finančno stanje 
poslabša čez noč. V tujini se zelo širi trend domov, ki so manjši in 
finančno ugodnejši za redno vzdrževanje. Ljudje namreč želijo denar 
porabiti na pomembnejše stvari, na primer potovanja in doživetja. 
Manjše nepremičnine so tudi lažje za vzdrževanje. 

z Večina se sploh ne zaveda, koliko dela, časa, energije in denarja 
zahteva vzdrževanje velike nepremičnine.
z Čas je zelo pomemben. Ne porabite ga za čiščenje prevelikega 
doma.
z Z manjšim domom vam bo ostalo več denarja, saj so veliki in na 
pol prazni domovi finančno potratni: zavarovanje, gretje, hlajenje, 
elektrika, davki …
z Manj dolgov, kredita, manj tveganja: večina kupuje svoj dom 
tako, da se "zakreditira", kolikor pač gre. Napaka! Tako le iščete težave. 
Prav tako obstaja izračun, da lahko porabimo največ 28 odstotkov 
našega neto mesečnega prihodka na plačevanje kredita za 
nepremičnino. A zakaj bi se oklepali tega zneska, če lahko za nakup 
doma porabimo manj.
z Svoboda: več kot posedujemo, bolj nas ta stvar poseduje. Tako je 
tudi z veliko nepremičnino, kateri nismo kos. Kupite toliko, kolikor res 
potrebujete. 
z Imeli boste več časa za pomembnejše stvari in ne le čiščenje.
z Družina se bo več družila: številni kupujejo večje nepremičnine, 
saj si želijo boljših družinskih odnosov in več druženja. Dejstvo je, da 
vam tega večja nepremičnina ne bo dala. Lahko bo še huje. Otrok se bo 
zaprl v sobo v prvem nadstropju hiše, vi boste spodaj v pritličju.
z Selekcija in manj skušnjav za kopičenje nepotrebnih stvari: če 
živite v primernem stanovanju ali hiši, boste racionalizirali število 
stvari, ki jih imate. Nič navlake, torej. Prav tako boste dvakrat 
premislili, ali res potrebujete še eno kolo ali kosilnico.
z Manj opremljanja: nekateri obožujejo dekoracijo in opremljanje 
sob. Toda nimajo vsi teh želja. Še več: nekaterim se zdi to zelo stresno.
z Lažja in hitrejša prodaja: manjšo nepremičnino boste lažje prodali 
kot pa na primer trinadstropno družinsko hišo, ki ni bila primerno 
vzdrževana, saj za to niste imeli dovolj denarja.

Vir: www.cekin.si

Nadaljevanje s strani 10.

Lastnik sme odpovedati najemno pogodbo tudi, če ima najemnik 
neprofitnega stanovanja ali njegov zakonec oziroma oseba, s katero 
živi najemnik v dalj časa trajajoči zunajzakonski skupnosti, v lasti 
primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo. Ta razlog ne velja ko gre 
za tržno najemno stanovanje ali če je po zakonu dolžan to stanovanje 
oddajati v najem za nedoločen čas ter za neprofitno najemnino. 
 
Postopek odpovedi najemne pogodbe iz krivdnega razloga 
V prvem koraku mora lastnik najemnika pisno opozoriti. Opomin mora 
vsebovati kršitev in način odprave odpovednega razloga ter primeren 
rok za odpravo odpovednega razloga, ki ne sme biti krajši od 15 dni.  Za 
isto kršitev, ki predstavlja odpovedni razlog, opomni lastnik najemnika 
samo enkrat, razen če je med dvema zaporednima kršitvama preteklo 
več kot eno leto.  V koliko najemnik ne preneha s kršitvami, mu lastnik 
lahko odpove najemno pogodbo z vsaj 90. dnevnim odpovednim 
rokom. Lastnik ne more odpovedati najemne pogodbe, če najemnik 
dokaže, da krivdni razlog ni nastal po njegovi krivdi oziroma da ga brez 
svoje krivde ni mogel odpraviti v danem roku. 
 
Utemeljene okoliščine za kršitev na strani najemnika 
Najemniku neprofitnega stanovanja ni mogoče odpovedati najemne 
pogodbe, če zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in 
osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje in katerih ni mogel 
predvideti oziroma nanje ni mogel in ne more vplivati (smrt v družini, 
izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), ni 
zmogel poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg 
najemnine v celoti ter je najkasneje v 30 dneh po nastanku okoliščin 
sprožil postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine in 
postopek za uveljavljanje izredne pomoči pri uporabi stanovanja in v 
tem roku o tem obvestil lastnika stanovanja. Če najemnik iz 
utemeljenih razlogov v roku iz prejšnjega odstavka ni mogel obvestiti 
lastnika o nastanku okoliščin iz prejšnjega odstavka, mora to storiti 
najkasneje v 30 dneh po prenehanju teh razlogov. Občinski organ, 
pristojen za stanovanjske zadeve, lahko najemniku iz prejšnjega 
odstavka, ki ni upravičen do subvencionirane najemnine, ali ki kljub 
subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se 
plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin začasno odobri 
izredno pomoč pri uporabi stanovanja. V primeru okoliščin, ki kažejo 
na dolgotrajno nezmožnost plačevanja najemnine in drugih stroškov, ki 
se plačujejo poleg najemnine, lahko občina preseli najemnika tudi v 
drugo primerno neprofitno stanovanje glede na spremenjene 
okoliščine ali v drugo neprofitno stanovanje, ki je lahko po površini 
tudi manjše od primernega stanovanja, ali pa v stanovanjsko stavbo, 
namenjeno začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno 
ogroženih oseb.

 Vir: www.informiran.si

PREDPAKIRANA ZELIŠĆA IN ZAČIMBNICE

Pri enem izmed večjih trgovcev sem želela kupiti svežo meto. 
Ugotovila sem, da na oddelku, kjer ponujajo predpakirana sveža 
zelišča in začimbnice, nobena embalaža ne ponudi informacije o 
datumu pakiranja in roku uporabe. Vprašala sem trgovko, kako lahko 
vem, kdaj je bil izdelek pakiran. Skupaj sva pregledali vsa pakiranja 
tovrstnih zelišč, ki so bila na polici v hladilniku, a podatka nisva našli. 
Se taka živila lahko prodajajo? Kje kot potrošniki lahko dobimo 
želene informacije?

Za tako imenovana "sveža živila", ki pred pakiranjem niso bila 
predelana, velja, da je njihova trajnost enaka kot pri svežih živilih, ki 
niso predpakirana.

 Tako tudi sveže sadje, ki je predpakirano v vrečke ali mreže (jabolka, 
agrumi ...), nima označenega roka uporabe. Predpakirana zelišča niso 
predelana, so le odrezana, očiščena in pakirana. V prodaji morajo biti 
sveža živila po videzu enaka tistim, ki niso predpakirana (na sadno-
zelenjavnih stojnicah). Potrošnik pa mora biti razumno izobražen 
oziroma ozaveščen, da zna oceniti svežino živil, ki jih kupuje. V 
prodaji ne smejo biti živila, ki so uvela, obtolčena, gnila ali takšne 
barve, ki izkazuje razpadanje ipd. Na predpakirani sveži zelenjavi ali 
sadju morajo biti navedeni podatki o podjetju, ki je živilo zapakiralo, 
številka lot, teža, ime živila in tudi navodilo za uporabo, če je potrebno.

Vir: www.zps.si

Kaj je lokalno?
Sezonska hrana naj bi bila lokalno pridelana. O tem, 
kaj je lokalno, obstajajo razli?na razumevanja. 
Okoljska organizacija Umanotera je definirala, da je 
lokalna tista hrana, ki je pridelana v obmo?ju s 
polmerom 80 km, kar Slovenijo razdeli vsaj na tri 
lokalne regije. Britanska potrošniška organizacija je 
pri definiciji lokalnosti upoštevala potrebe po 
prehranjevanju prebivalstva. Pod "lokalno" uvrš?a 
pridelavo na obmo?ju, ki je oddaljeno do 600 km ali 
en dan potovanja z vlakom. Po britanskem 
razumevanju lokalne pridelave bi lahko torej veliko 
sadja, ki ga trenutno kupujemo na naših tržnicah, še 
vedno uvrstili med lokalno, saj je pridelano relativno 
blizu (v Italiji, na Hrvaškem, v Makedoniji), in tako 
razširili definicijo, kaj sodi med sezonsko hrano.
Potrošniki se za lokalno hrano odlo?ajo iz razli?nih 
razlogov. Lokalno pridelana živila kupujejo:
"  zaradi želje po svežini in dobrem okusu, 
pri ?emer je najpomembnejše, da je mogo?e pridelke 
pobrati in prodati/dostaviti v istem dnevu. V tem 
primeru lahko pojem "lokalno" razširimo na 
obmo?je, ki je znatno ve?je od same Slovenije;
"  zaradi skrbi za ekonomsko uspešnost 
njihove skupnosti. Pri nas bi bilo zato smotrno kot 
"lokalno" opredeliti celotno obmo?je RS;
"  zaradi okoljevarstvene ozaveš?enosti. Na 
potrošnikovo izbiro živil vpliva na?in prevoza živil, 
razdalja od kraja pridelave ter njen na?in pridelave. 



  
 

PREŽIVITE DAN V NARAVI -  ZDRAVO Z NARAVO 

 

Načrtujete  druženje v  prijetnem naravnem  zelenem okolju  z  

možnostjo rekreacije, sprehoda, ležanja v travi … ? 

V  bližini Kopra  odpira svoj prostor PIKNIK PARENZANA,  kjer vam nudimo  

prijetno lokacijo opremljeno  z opremo za piknik, sanitarijami, fitnes na 

prostem.  Prostor je primeren za skupino do 30 ljudi. 

Možen je celodnevni najem ali  najem do 3 ur v dopoldanskem ali 

popoldanskem času. 

Dodatne  storitve:  (ekološki obrok,  ogled zeliščnega vrta,  voden sprehod po 

Parenzani) – po dogovoru. 

Dodatne informacije:   www.zelenisplet.si ali na tel. 041 953 023 oziroma  

031 734 478. 

Ponudnik: D-Bartol d.o.o. Koper 

 

 

 

 

 

KORISTNE INFORMACIJE

DRUŠTVO ZDRAV PODJETNIK
Kampel 23d, 6000 Koper
e-pošt:  splet: info@zdrav-podjetnik.si, www.zdrav-podjetnik.si
tel. 041 836 011

Koper, oktober 2018

NOVO     -     INDIVIDUALNO IZOBRAŽEVANJE  S PODROČJA  
ZELIŠČARSTVA NA EKO TOČKI

V Društvu Zdrav podjetnik smo, v okviru  aktivnosti s področja zeliščarstva, pripravili 
NOVO PONUDBO - 3 URNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S PODROČJA ZELIŠČARSTVA 
ZA POSAMEZNIKA.

Okvirna vsebina progama:

- Teoretični del:  Spoznavanje in uporaba zelišč, zeliščarski kodeks, spoznavanje 
osnovnih sredozemskih zelišč (rožmarin, žajbelj, meta, melisa…)
- Predstavitev predelovanja zelišč (destilacija, sušenje, macerati, tinkture)
- Priprava lastnega zeliščnega čaja  oziroma drugega pripravka

Izobraževalni program je namenjen posamezniku. Vsebino in termin lahko prilagodimo  
potrebam/željam  udeleženca.

Dodatne informacije:   tel. 041 836 011, Irena.

Društvo Zdrav podjetnik


