
 

 

 
Glasilo Trgovinske zbornice Slovenije, 20. junij 2022, št. 18/22

                                                                      
   TISKOVINA     Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana   

 

IZ DELA ZBORNICE

NAGRADA TRGOVINSKE ZBORNICE 

SLOVENIJE ZA TRAJNOSTNO 

POSLOVANJE PODJETIJ 
 

 OBVEŠČA: Prijave na 
razpis potekajo od 3. 6. 2022 do 22. 8. 2022. Člani 
Trgovinske zbornice Slovenije se na razpis prijavite z izpolnjeno 
prijavnico in vprašalnikom, ki sta na voljo na spletni strani 

www.tzslo.si. 
 

Trgovinska zbornica Slovenije svojim članom z zadovoljstvom 
predstavlja »Nagrado Trgovinske zbornice Slovenije za 
trajnostno poslovanje podjetij«, nov projekt na področju 
trajnosti, ki smo ga razvili v sodelovanju z izkušenimi 
strokovnjaki s področij varstva okolja, podnebja, trajnosti in 

ekonomije.  
 

Člani Trgovinske zbornice Slovenije pri svojem poslovanju 
izvajajo številne dobre poslovne prakse na področjih varstva 
okolja in trajnosti. S pripravljenim razpisom želimo te prakse 
prepoznati, jih predstaviti in na ta način  pozitivno prispevati k 
spodbujanju in uvajanju okoljsko odgovornih ukrepov v 

poslovanje podjetij. Razpis je namenjen članom Trgovinske 
zbornice Slovenije.  
 

Nagrado v obliki priznanja bomo podelili podjetjem, katerih 
poslovanje se bo izkazalo za najbolj trajnostno na petih ključnih 
tematskih sklopih: okolje, upravljanje, komuniciranje, zaposleni 

ter vključenost v skupnost.  
 

Glede na velikost podjetja/s.p. bodo prijave razporejene v tri 
kategorije, nagrada Trgovinske zbornice Slovenije za trajnostno 
poslovanje podjetij pa bo podeljena prijavljenim podjetjem, ki 
bodo dosegla najvišje število točk znotraj posamezne kategorije. 
Trgovinska zbornica Slovenije bo za razglasitev zmagovalcev in 

podelitev nagrad organizirala medijsko podprt slavnostni 
dogodek, na katerem bodo predstavljene tudi ključne dobre 
prakse, ki jih izvajajo zmagovalci. Zmagovalna podjetja bodo 
tudi po podelitvi nagrad predstavljena v javnosti kot odličen 
zgled na področju trajnostnega delovanja, in sicer v obliki 
predstavitev podjetja in njihovih dobrih praks na spletnih 
dogodkih Akademije TZS, ter v obliki promocijskih člankov, ki 
bodo objavljeni v nacionalnih časopisih, internem glasilu 
Trgovinske zbornice Slovenije -  T-informacije, spletni strani 
www.tzslo.si ter zborničnih profilih na družabnih omrežjih 
Instagram in Facebook.  
 

POGOJI RAZPISA 
 

Postopek prijave 
Član Trgovinske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: TZS) se na 
razpis prijavi z izpolnjeno prijavnico in vprašalnikom, ki sta 

objavljena na spletnem mestu TZS: www.tzslo.si, ki nam ju 
skupaj s prilogami posredujte: 

 v elektronski obliki na info@tzslo.si (priporočena oblika) ali 

 v papirni obliki na naslov Trgovinske zbornice Slovenije, 

Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.  
 

Vprašalnik je sestavljen v obliki trditev, ki jih prijavitelj ovrednoti 
z označbo najbolj ustreznega odgovora za njegovo podjetje. 
Možen je le en odgovor pri posamezni trditvi. Kjer je to mogoče, 
prijavitelj podpre svoje navedbe tako, da priloži ustrezno 
dokumentacijo, kjer to ni mogoče, pa opis, s katerim dokazuje 
ustreznost odgovora. Poleg opisa izvedenih ukrepov, prijavitelje 
vabimo, da predložijo tudi dokazila o že pridobljenih certifikatih s 
področja trajnosti ter navedejo dokumentacijo, morebitne 
medijske objave in druga dokazila, ki potrjujejo resničnost 
oziroma ustrezno vrednotenje navedenih trditev. Vsekakor naj 

prijavitelji, v kolikor z njim razpolagajo, prijavnici in vprašalniku 
priložijo tudi okoljsko oziroma trajnostno poročilo ter interne 
kodekse ravnanja s področja trajnosti. Ocenjevalna komisija si 
pridržuje možnost, da pri prijavitelju opravi terenski obisk.  
 
Kategorije kandidatov  
Nagrade bodo podeljene v treh ločenih kategorijah, glede na 
velikost podjetja: 
1. kategorija: samostojni podjetniki, mikro in male družbe,  
2. kategorija: srednje družbe, 
3. kategorija: velike družbe. 
Opomba: Razvrstitev družb skladno s 55. členom Zakona o 

gospodarskih družbah1 -ZGD-1. 
 
Postopek ocenjevanja in nagrada 
1. Po prejetju bodo vse popolne prijave s prilogami najprej 

poslane v pregled strokovni službi TZS, ki jih bo razporedila v 
ustrezno zgoraj navedeno kategorijo in dodelila v 
ocenjevanje članom ocenjevalne komisije. Prijave bodo člani 
komisije ocenili na podlagi izpolnjenega vprašalnika in 
priložene dokumentacije oziroma opisa.  

2. Izmed vseh prijav bo najprej opravljen ožji izbor kandidatov, 
ki bo zajemal po tri prijavljena podjetja v vsaki izmed zgoraj 

navedenih kategorij. Ožji izbor bo objavljen na spletni strani 
www.tzslo.si ter v zborničnih in javnih sredstvih 
komuniciranja.  

                                                 
1 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 

US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C 

in 18/21) 
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3. Ob koncu ocenjevalnega postopka se bodo ocene vseh 

prijaviteljev zbrale in primerjale, pri čemer se bo kandidata, ki bo 
prejel najvišjo skupno oceno, razglasilo za zmagovalca te 
kategorije. V primeru, če bosta dva ali več kandidatov prejela 
enako število točk, se bo izmed njih zmagovalca določilo z 
glasovanjem članov ocenjevalne komisije. Ocenjevalna komisija 
si pridržuje možnost, da pri prijavitelju opravi terenski obisk.  

4. Nagrade zmagovalcem v obliki priznanj bodo podeljene na 
slavnostnem dogodku, ki ga bo organizirala TZS.  

5. Zmagovalci bodo tudi v obdobju po podelitvi nagrad 
promovirani v javnosti kot podjetja z najboljšimi praksami s 
področja trajnosti.  

 

Odločitev strokovne komisije ocenjevalcev je dokončna, možnost 
vlaganja pritožb na sprejete odločitve ocenjevalne komisije ni 
predvidena.  
 
Varstvo podatkov  
Trgovinska zbornica Slovenije se zavezuje k varovanju vseh 
podatkov, ki nam jih boste razkrili s posredovanimi prijavnicami, 

vprašalniki ali drugo priloženo dokumentacijo, skladno s trenutno 
veljavno zakonodajo. Vsi prejeti podatki prijaviteljev in vsebina 

njihovih vlog se bodo uporabljali skladno z namenom pridobitve zgolj 

za izvedbo postopka ocenjevanja, razglasitve ožjega izbora 
prijaviteljev ter zmagovalcev in podelitve nagrade. Razen 
prijaviteljev, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, ostalih prijaviteljev in 
vsebine njihovih vlog ne bomo objavili, niti ne bomo reproducirali 
kakršnih koli podatkov iz vaše prijave, razen če od vas za 
posamezno dejanje prejmemo predhodno izrecno dovoljenje. Prejeto 
dokumentacijo bomo hranili največ eno leto od dneva prejema.  
 
Drugi splošni pogoji 
Na razpisu lahko sodelujejo člani Trgovinske zbornice Slovenije, 
ki oddajo prijavo in izpolnjen vprašalnik s priloženimi dokazili v 
roku določenim z razpisom. V primeru po pošti prejetih prijav, se 

bo upošteval datum oddaje na pošto. Prijave in vprašalniki 
nečlanov ne bodo obravnavani.  
 
Prijave in vprašalniki, ki bodo vsebovali nepopolne ali neresnične 
podatke, bodo izključeni iz postopka in ne bodo obravnavani.  
 

Trgovinska zbornica Slovenije si pridržuje pravico, da v primeru 

izrednih okoliščin razpis dopolni, spremeni ali odpove.  
M. L., N. P. 

 
 
 

SPLOŠNA ZAKONODAJA 

 

DELODAJALEC JE DOLŽAN IZPLAČATI REGRES ZA LETNI DOPUST NAJMANJ V VIŠINI 

MINIMALNE PLAČE DO 1. JULIJA 
 

Inšpektorat RS za delo opozarja, da se bliža 1. julij in s tem tudi 
rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022. Delodajalec je 
dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto in ima pravico do letnega 
dopusta, do 1. julija izplačati regres najmanj v višini minimalne 
plače. Neizplačilo regresa za letni dopust je prekršek, za katerega 
je zagrožena globa v znesku od 3.000 do 20.000 evrov. 
 

Inšpektorat poudarja, da je plačilo za delo neodtuljiva pravica 
delavcev, ki jo je treba dosledno spoštovati. Uresničevanje 
pravice do regresa za letni dopust je zelo pomembno tudi 
zato, ker je v tesni povezavi s koriščenjem letnega dopusta, 
ki je namenjen obnovi psihofizičnih sposobnosti delavcev. 
 

Inšpektorat zato tudi v letu 2022 nadaljuje s poostrenim 
nadzorom glede izplačila regresa ter glede izplačila plače 
in minimalne plače. Od 1. julija do konca leta pa bodo izvajali 
dodatno usmerjeno akcijo nadzora nad spoštovanjem 131. člena 
ZDR-1, ki ureja izplačilo regresa. Inšpektorat pri tem sodeluje 
tudi s Finančno upravo RS. 
 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) sicer določa, da je 
delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, 
izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne 
plače. Če je delavec upravičen le do sorazmernega dela 
letnega dopusta, ker ni zaposlen celo koledarsko leto, ima 
pravico tudi do sorazmernega dela regresa. Če je delavec 

zaposlen s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa, 
sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o 
zaposlitvi (razen če dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o 

zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o materinskem, 
očetovskem in starševskem dopustu – v teh primerih ima pravico 
do celotnega regresa). 
 

Regres se sicer lahko izplača tudi po 1. juliju, vendar najkasneje 
do 1. novembra tekočega koledarskega leta in le v primeru 
nelikvidnosti delodajalca, če to omogoča kolektivna 
pogodba na ravni dejavnosti. 
 

Neizplačilo regresa za letni dopust je prekršek, zaradi 
katerega inšpektor vodi in ukrepa v prekrškovnem postopku. Za 
delodajalca je zagrožena globa v znesku od 3.000 do 
20.000 evrov. Z globo od 1.500 do 8.000 evrov se lahko 
kaznuje manjši delodajalec – pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori tovrstni prekršek. Z globo od 450 
do 2.000 evrov pa se v prekrškovnem postopku kaznuje 
tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe ter odgovorna 
oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti. 
 

Neizplačilo regresa za letni dopust lahko posledično vpliva 
tudi na uveljavljanje nekaterih pravic v drugih postopkih, 
na primer na prepoved zaposlovanja, samozaposlovanja in dela 
tujcev, omejitev sodelovanja v postopkih javnega naročanja in 
omejitve pri ustanavljanju družb. 
 

Vir: Povzeto po spletni objavi Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti – Inšpektorata RS za delo z 
dne 30. 5. 2022.  

K. F. 

 
 
 

ŽIVILA 

 

OBVESTILO O ELEKTRONSKIH VETERINARSKIH SPRIČEVALIH ZA ŽIVALI IN BLAGO V 

TRGOVANJU MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU  
 

Dne 10. 6. 2022 smo s strani Uprave RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin prejeli Obvestilo o izdajanju 
elektronskih veterinarskih spričeval za živali in blago v trgovanju 

med državami članicami EU. Navedeno obvestilo Uprave  
objavljamo v nadaljevanju, kot sledi:  



»Obveščamo vas, da je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin s 1. 6. 2022 začela izdajati v sistemu TRACES 
NT elektronska veterinarska spričevala za žive živali in 
določene proizvode živalskega izvora (zarodni material, 
določeni živalski stranski proizvodi ter določeni proizvodi 
živalskega izvora, ki predstavljajo večje tveganje), ki so v 
trgovanju med državami članicami Evropske unije (EU).  
 

Sistem TRACES NT (TNT) omogoča elektronsko (e-)podpisovanje 
TRACES dokumentov. E-podpisano veterinarsko spričevalo za 
trgovanje med državami članicami EU (INTRA spričevalo) v PDF 
obliki je enakovredno ročno podpisanemu in žigosanemu 
papirnemu originalu. E-podpisano PDF INTRA spričevalo 
prevzame vlogo originala, saj zagotavlja jamstvo za 
verodostojnost in celovitost vsebine spričevala, vsakršno 
spreminjanje takega PDF dokumenta po podpisu pa vodi v 
neveljavnost e-podpisa.  
 

Z vpeljavo e-podpisanih INTRA spričeval ni več obvezno, da jih 
uradni veterinarji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin (UVHVVR) natisnejo na papir. Natisnjeno e-
podpisano INTRA spričevalo je le kopija in ne nosi ročnega 
podpisa in ročnega žiga uradnega veterinarja. Kadar spričevalo ni 
elektronsko podpisano, pa uradni veterinar izvajalcu dejavnosti 
izroči ročno podpisan in žigosan papirni original  spričevala 
(izjemoma, in sicer v primeru tehničnih težav e-podpisovanja v 

sistemu TNT).  

Vsi deležniki pošiljk živali in določenih proizvodov živalskega 

izvora vključeni v posameznem INTRA spričevalu (pošiljatelj, 
prejemnik, izvajalec dejavnosti na kraju izvora in na 
namembnem kraju, prevozniki) imajo možnost dostopa do 
originala e-podpisanega PDF INTRA spričevala preko sistema 
TNT. Postopek pridobitve uporabniškega računa za TNT je opisan 
v navodilih za registracijo v aplikacijo TRACES 
NT (poglavje Prijava v sistem).  
 
POMEMBNO: Sledljivost pri prevozu živali  
 

Izvajalci dejavnosti morajo zagotoviti, da veterinarsko spričevalo 
spremlja živali od kraja izvora do končnega namembnega kraja. 
Prevozniki živali morajo torej zagotoviti, da imajo vozniki med 
prevozom živali pri sebi vedno dostopno originalno INTRA 
spričevalo; to je ali e-podpisano PDF spričevalo (lahko na 
pametnem telefonu, npr. shranjeno na mejlu) ali papirni original, 
ročno podpisan in žigosan s strani uradnega veterinarja. 
  

E-podpisano PDF INTRA spričevalo prevoznik prenese iz sistema 
TRACES  NT in ga po e-pošti pošlje vozniku. Za lažji prehod na 
elektronska spričevala, bodo uradni veterinarji v prehodnem 
obdobju (do vključno 30. 6. 2022) še natisnili kopijo originala e-
podpisanega INTRA spričevala, ki pa ne bo vseboval ročnega 
podpisa in žiga uradnega veterinarja.« 
 

Vir: Povzeto po e-obvestilu Uprave RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin z dne 10.6.2022. 

M. L. 
 
 

PRIPOROČILA ZA UKREPANJE NA PODROČJU PREPREČEVANJA ODPADNE HRANE  
 

Člane seznanjamo, da so na ravni EU pripravljena in objavljena 
Priporočila za ukrepanje na področju preprečevanja odpadne 
hrane. Več o tem si lahko ogledate na naslednji spletni povezavi: 
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-11/fs_eu-
actions_action_platform_key-rcmnd_sl.pdf 
 

Dodajamo, da bo v kratkem tudi na TZS s svojim delom pričela 

posebna delovna skupina, ki se bo ukvarjala z vsebinami, ki se 
nanašajo na preprečevanje odpadne hrane. V kolikor ste člani 
zainteresirani za sodelovanje v tej skupini, vas prosimo, da nam 
to sporočite na e-naslov: info@tzslo.si (naziv podjetja in 
kontaktne podatke osebe, ki bo v tej skupini sodelovala).  

M. L. 

 
 

URADNI LIST EVROPSKE UNIJE 
 

ŽIVILA IN KRMA 
 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/741 z dne 13. maja 

2022 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za 
leta 2023, 2024 in 2025 za zagotavljanje skladnosti 
z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v ali na živilih 
rastlinskega in živalskega izvora ter za oceno izpostavljenosti 
potrošnikov ostankom teh pesticidov in o razveljavitvi 
Izvedbene uredbe (EU) 2021/601 – UL EU, št. L 137/12, z 
dne 16. 5. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/742 z dne 13. maja 
2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 
2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in 
Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz 
katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega 

materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate 
divjadi v Unijo – UL EU, št. L 137/25, z dne 16. 5. 2022; 

 Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2306 z dne 
21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 
Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o uradnem nadzoru 
pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, 
namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem 
pregledu (Uradni list Evropske unije L 461 z dne 
27. decembra 2021) – UL EU, št. L 140/61, z dne 19. 5. 
2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/792 z dne 19. maja 
2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 

2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in 
Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz 
katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega 

materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate 
divjadi v Unijo – UL EU, št. L 141/18, z dne 20. 5. 2022; 

 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/797 z dne 19. maja 2022 
o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko 
spremenjeno koruzo NK603 × T25 × DAS-40278-9 in njeno 
podkombinacijo T25 × DAS-40278-9, so iz njiju sestavljeni 
ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod 
dokumentarno številko C (2022) 3179) – UL EU, št. L 
141/116, z dne 20. 5. 2022; 

 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/798 z dne 19. maja 2022 
o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko 
spremenjeno sojo MON 87769 × MON 89788, so iz nje 
sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) 

št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano 
pod dokumentarno številko C (2022) 3182) – UL EU, št. L 
141/123, z dne 20. 5. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/845 z dne 30. maja 
2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 
2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo in Združene 
države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je 
dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala 
perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi 
v Unijo – UL EU, št. L 148/26, z dne 31. 5. 2022; 

 Uredba Komisije (EU) 2022/860 z dne 1. junija 2022 
o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1925/2006 

Evropskega parlamenta in Sveta glede monakolinov iz 
rdečega kvasnega riža – UL EU, št. L 151/37, z dne 2. 6. 
2022; 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/registracija-v-aplikacijo-traces-nt/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/registracija-v-aplikacijo-traces-nt/
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-11/fs_eu-actions_action_platform_key-rcmnd_sl.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-11/fs_eu-actions_action_platform_key-rcmnd_sl.pdf
mailto:info@tzslo.si


 Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1431 z dne 

1. septembra 2021 o dovoljenju za muramidazo, ki jo 
proizvaja Trichoderma reesei DSM 32338, kot krmni dodatek 
za tekače (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products Ltd, 
ki ga v Uniji zastopa DSM Nutritional Products Sp. 
z o.o.) (UL L 309, 2. 9. 2021) – UL EU, št. L 151/75, z dne 2. 
6. 2022; 

 Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1376 z dne 
1. oktobra 2020 o dovoljenju za pripravek iz 6-fitaze, ki jo 
proizvaja Komagataella phaffii (CGMCC 12056), kot krmni 
dodatek za pitovne purane, purane za razplod, pujske (sesne 
pujske in tekače) in manj pomembne vrste prašičev (imetnik 
dovoljenja Andrés Pintaluba S.A) (UL L 319, 2. 10. 2020) – 

UL EU, št. L 151/76, z dne 2. 6. 2022; 
 Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2092 z dne 

29. novembra 2021 o dovoljenju za kalijev diformat kot 
krmni dodatek za prašiče pitance in tekače (UL L 427, 30. 
11. 2021) – UL EU, št. L 151/77, z dne 2. 6. 2022; 

 Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/272 z dne 
23. februarja 2022 o dovoljenju za pripravek 
iz Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kot krmni dodatek 
za vse prašiče, razen tekačev in svinj, ter pse (imetnik 

dovoljenja: Prosol S.p.A.) (UL L 43, 24. 2. 2022) – UL EU, št. 

L 151/78, z dne 2. 6. 2022; 
 Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/508 z dne 

23. marca 2021 o podaljšanju dovoljenja za pripravek 

iz Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kot krmni dodatek 
za tekače in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 170/2011 (imetnik 
dovoljenja Prosol: S.p.A.) (UL L 102, 24. 3. 2021) – UL EU, 
št. L 151/79, z dne 2. 6. 2022; 

 Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1378 z dne 
1. oktobra 2020 o dovoljenju za bakrov kelat lizina in 
glutaminske kisline kot krmni dodatek za vse živalske 
vrste (UL L 319, 2. 10. 2020) – UL EU, št. L 151/80, z dne 2. 
6. 2022; 

 Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1411 
z dne 27. avgusta 2021 o podaljšanju dovoljenja 

za Clostridium butyricum FERM BP-2789 kot krmni 
dodatek za piščance za nesenje jajc, pitovne purane, 
purane za razplod, manj pomembne aviarne vrste (razen 
nesnic), tekače in odstavljene manj pomembne vrste 
prašičev, o dovoljenju za pitovne piščance, sesne pujske 
in sesne manj pomembne vrste prašičev ter razveljavitvi 
izvedbenih uredb (EU) št. 373/2011, (EU) št. 374/2013 in 
(EU) št. 1108/2014 (imetnik dovoljenja Miyarisan 
Pharmaceutical Co. Ltd, ki ga zastopa Huvepharma NV 
Belgium) (UL L 304, 30. 8. 2021) – UL EU, št. L 151/81, z 
dne 2. 6. 2022; 

 Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1412 z dne 

27. avgusta 2021 o dovoljenju za železov(III) citrat kelat kot 
krmni dodatek za pujske in manj pomembne vrste prašičev 
(imetnik dovoljenja: Akeso Biomedical, Inc. USA, ki ga v Uniji 
zastopa Pen & Tec Consulting SLU) (UL L 304, 30. 8. 2021) – 
UL EU, št. L 151/82, z dne 2. 6. 2022; 

 Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1370 z dne 
1. oktobra 2020 o dovoljenju za pripravek iz lantanid citrata 
kot krmni dodatek za tekače (imetnik dovoljenja Treibacher 
Industrie AG) (UL L 319, 2. 10. 2020) – UL EU, št. L 151/83, 
z dne 2. 6. 2022; 

 Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/891 z dne 1. aprila 
2022 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 664/2014 

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za 
zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in 
zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi 
pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in 
nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili – UL EU, št. L 155/3, 
z dne 8. 6. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/892 z dne 1. aprila 
2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 668/2014 
o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti 

kmetijskih proizvodov in živil – UL EU, št. L 155/8, z dne 8. 
6. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/893 z dne 7. junija 
2022 o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 152/2009 
glede analitskih metod za detekcijo sestavin kopenskih 
nevretenčarjev za uradni nadzor krme – UL EU, št. L 155/25, 
z dne 8. 6. 2022. 

 
ŽIVALI IN RASTLINE 
 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/853 z dne 31. maja 

2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 in 
Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 glede plodov Momordica 

charantia L. s poreklom iz Hondurasa, Mehike, Šrilanke in 
Tajske – UL EU, št. L 150/62, z dne 1. 6. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/854 z dne 31. maja 
2022 o spremembi Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) 
2020/2235 glede vzorcev veterinarskih/uradnih spričeval za 
vstop pošiljk nekaterih živih proizvodov živalskega izvora 
v Unijo – UL EU, št. L 150/69, z dne 16. 5. 2022; 

 Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2022/905 z dne 9. junija 
2022 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES glede 
protokolov za preskušanje nekaterih sort poljščin in 
zelenjadnic – UL EU, št. L 157/1, z dne 10. 6. 2022; 

 Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/923 z dne 11. marca 

2022 o popravku švedske jezikovne različice Delegirane 
uredbe Komisije (EU) 2021/1189 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pridelave in 
trženja rastlinskega razmnoževalnega materiala iz 
ekološkega heterogenega materiala določenega roda ali vrste 
– UL EU, št. L 160/28, z dne 15. 6. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/925 z dne 14. junija 
2022 o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 
2018/1882 glede bolezni vodnih živali s seznama ter 
seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje 
za širjenje navedenih bolezni s seznama – UL EU, št. L 

160/28, z dne 15. 6. 2022; 
 Skupni katalog sort poljščin — Dodatek 2022/5 – UL EU, št. C 

232/1, z dne 15. 6. 2022; 
 Skupni katalog sort zelenjadnic — Dodatek 2022/5 – UL EU, 

št. C 232/27, z dne 15. 6. 2022. 
 
MEDICINSKI PRIPOMOČKI 
 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/757 z dne 11. maja 

2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/1182 
glede harmoniziranih standardov za sisteme vodenja 
kakovosti, sterilizacijo in uporabo obvladovanja tveganja 
pri medicinskih pripomočkih – UL EU, št. L 138/27, z dne 

17. 5. 2022. 
 
ZDRAVILA 
 Uredba (EU) 2022/839 Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 30. maja 2022 o določitvi prehodnih pravil za ovojnino 
in označevanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, 
odobrenih ali registriranih v skladu z Direktivo 2001/82/ES ali 
Uredbo (ES) št. 726/2004  - UL EU, št. L 148/6, z dne 31. 5. 
2022; 

 Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet 
z zdravili od 1. aprila 2022 do 30. aprila 2022 (Objavljeno 
v skladu s členom 13 ali členom 38 Uredbe (ES) št. 726/2004 

Evropskega parlamenta in Sveta ali člena 5 Uredbe (EU) 
2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta), UL EU, št. C 
215/1, z dne 31. 5. 2022; 

 Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet 
z zdravili od 1. aprila 2022 do 30. aprila 2022 (Sklepi, 
sprejeti na podlagi člena 34 Direktive 2001/83/ES, člena 38 
Direktive 2001/82/ES ali člena 5 Uredbe (EU) 2019/6 
Evropskega parlamenta in Sveta) – UL EU, št. C 215/12, z 
dne 31. 5. 2022.  

B. K. 



IZOBRAŽEVANJE 

 

SODELOVANJE PREDSTAVNIKOV DELODAJALCEV TZS NA ZAKLJUČNIH IZPITIH 

PROGRAMA TRGOVEC V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 

Skladno s Pravilnikom o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 

56/08, 50/10 in 23/11), Trgovinska zbornica Slovenije že vrsto 
let sodeluje na zaključnih izpitih izobraževalnega programa 
Trgovec preko svojega predstavnika v šolski komisiji za zaključni 
izpit ali šolski izpitni komisiji. 
 

Predstavniki delodajalcev Trgovinske zbornice Slovenije so se 
tudi v letošnjem letu v mesecu juniju udeležili zaključnih izpitov 

na srednjih šolah v Sloveniji, ki izvajajo izobraževalni program 
Trgovec (enota Izdelek oziroma storitev z zagovorom), kjer so 
kot četrti član aktivno sodelovali v šolskih izpitnih komisijah. Pri 
svojem delu so opravili predvsem pregled zaključne naloge (s 
področja upravljanja z blagovno skupino živil, tehnike, tekstilij in 
drogerijskih izdelkov), spremljali izpraševanje in sodelovali pri 
ocenjevanju. Veseli nas, da so se šole v velikem številu odzvale 
vabilu zbornice in se odločile, da k sodelovanju povabijo tudi 

predstavnike delodajalcev, ki so se udeležili 17ih zaključnih 

izpitov na 12ih različnih šolah, ki izvajajo izobraževalni program 
Trgovec.  
 

Sodelovanje delodajalcev pri zaključnih izpitih je pomemben 
element sodelovanja med šolami in delodajalci, saj slednjim 
omogoča vpogled v ustreznost pridobljenega znanja ter 
kompetenc in poklicno usposobljenost dijakov, po drugi strani 

pa šole in dijaki lahko neposredno pridobijo informacije o 
potrebnih znanjih in veščinah ter nenazadnje tudi o možnostih 
zaposlovanja kadrov v trgovinski dejavnosti. Podporo udeležbi 
predstavnikov delodajalcev na zaključnem izpitu izražajo tudi 
šole, saj nastop in predstavitev zaključne naloge s tem pridobi 
dodatno težo.  

K. F. 

 
 

POZIV ZA SODELOVANJE PREDSTAVNIKOV DELODAJALCEV TZS NA ZAKLJUČNIH 

IZPITIH 
 

Trgovinska zbornica Slovenije ima v skladu s Pravilnikom o 
zaključnem izpitu (UL RS, št. 56/08, 50/10 in 23/11) možnost 
podati predlog seznama članov iz vrst delodajalcev za 
sodelovanje v komisijah za zaključne izpite v nižjem in srednjem 
poklicnem izobraževanju.  
 

Skladno s tem TZS Državni komisiji za zaključni izpit posreduje 
seznam predstavnikov trgovcev, ki bi želeli sodelovati v šolskih 
komisijah na zaključnih izpitih pri izobraževalnem programu 
»Trgovec« v šolskem letu 2022/2023. Zato pozivamo morebitne 
zainteresirane osebe, ki še niso uvrščene na seznam, objavljen 
na spletni strani Državne izpitne komisije, in bi želele kot 
predstavniki trgovcev sodelovati v šolskih komisijah na zaključnih 
izpitih pri izobraževalnem programu Trgovec, da se prijavite s 
kratkim (elektronskim) dopisom na TZS s sledečo vsebino 
ter posredujete spodnji obrazec:  

 ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta, 

 delovne izkušnje (skupno število let in razporeditev po letih, 

zaželeno je v nekaj stavkih pripisati tudi opis delovnih 
izkušenj - področje: izobraževanje, kadri), 

 izobrazba ter 

 naslov organizacije zaposlitve. 
 

Prijave sprejemamo do petka, 15. julija 2022, na 

elektronski naslov: info@tzslo.si ali po pošti: TZS, Dunajska 
cesta 167, Ljubljana. Za dodatne informacije glede sodelovanja 
predstavnikov delodajalcev TZS na zaključnih izpitih vam je na 
voljo Karmen Fortuna – e-naslov: karmen.fortuna@tzslo.si ali 01 
58 98 218.  

K. F. 

 

 
 

OBRAZEC ZA SODELOVANJE  

PREDSTAVNIKOV DELODAJALCEV TZS NA ZAKLJUČNIH IZPITIH 

 

Ime in priimek: ______________________________________________________________________________________________ 

Naslov: ____________________________________________________________________________________________________ 

Telefonska številka: ____________________________________     E-pošta: _____________________________________________ 

Podjetje: ___________________________________________________________________________________________________ 

Sedež podjetja: ______________________________________________________________________________________________ 

 
 priloga: predstavitveni dopis (navedba izobrazbe in delovnih izkušenj) 

 
Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali za namen prijave, bomo skrbno varovali in ravnali z njimi v skladu z veljavno zakonodajo.  
 
S podajo te prijave SOGLAŠAM z objavo mojih osebnih podatkov (ime in priimek) na seznamu predstavnikov delodajalcev, ki 
sodelujejo na zaključnem izpitu, ki je javno objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra in Trgovinske zbornice Slovenije.  
 
 
Kraj in datum: ___________________________     Žig in podpis odgovorne osebe:  

 
 
Prijave sprejemamo do petka, 15. julija 2022, na elektronski naslov: info@tzslo.si ali po pošti: TZS, Dunajska cesta 167, 
Ljubljana.  

mailto:info@tzslo.si
mailto:karmen.fortuna@tzslo.si
mailto:info@tzslo.si


JAVNI RAZPIS 

 

JAVNI NATEČAJ ZA PODELITEV LETNIH NAGRAD ZA DOBRO PRAKSO NA PODROČJU  

ZAPOSLOVANJA INVALIDOV ZA LETO 2021 
 

Obveščamo vas, da je Odbor za izvedbo javnega natečaja o 

letnih nagradah za dobro prakso na področju zaposlovanja 
invalidov sklenil, da se rok za prijavo na Javni natečaj za 
podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na 
področju zaposlovanja invalidov za leto 2021 podaljša do 
1. avgusta 2022. 
 

Nagrada za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov (v 

nadaljnjem besedilu: letna nagrada) se podeljuje enkrat letno kot 
posebna oblika družbenega priznanja delodajalcem za dobro 
prakso na področju zaposlovanja invalidov v Republiki Sloveniji. 
Letno nagrado v imenu Republike Slovenije podeljuje minister, 
pristojen za invalidsko varstvo. 
 
Prejemniku letne nagrade se podeli listina, s katero 
pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa 
»INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE.« 
 
Letno se podeli do šest nagrad delodajalcem in to po eno 
nagrado v naslednjih skupinah organizacij oziroma gospodarskih 

družb:   
a.) organizacija (zavod, ustanova, društvo), 
b.) mikro in mala družba, 
c.) srednja družba, 
d.) velika družba, 
e.) invalidsko podjetje,    
f.) zaposlitveni center. 

 

Za prejemnika letne nagrade lahko predlog vložijo delodajalci s 
sedežem v Republiki Sloveniji. Kandidati za letno nagrado morajo 
izpolnjevati merila za podelitev nagrad, in sicer: 

 število in delež zaposlenih invalidov (ustvarjanje novih 

delovnim mest in ohranjanje obstoječih delovnih mest za 
invalide, enakovredno plačilo invalidom, enake možnosti 

kariernega razvoja, vlaganja v izobraževanja in 

prekvalifikacije ipd.), 

 fizična in psihosocialna dostopnost (arhitektonska dostopnost 
objektov delodajalca, prilagoditve delovnega mesta, 
zagotavljanje prilagojenega transporta, fleksibilnost pri 

zagotavljanju delovnih mest invalidom, odnos delovnega 
okolja do invalidov ipd.), 

 spodbujanje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije invalidov 
ter programov za ohranjanje zaposlitve in vrnitve invalidov 

na delo, 

 širši družbeni vpliv (sodelovanje z invalidskimi 
organizacijami, strokovna promocija procesov vključevanja 

invalidov v delovno okolje, osveščanje in promoviranje 
zaposlitvenih možnosti invalidov in enakopravnega 
vključevanja v družbo ipd.), 

 inovativnost pri zagotavljanju enakih možnosti za 

zaposlovanje, zagotavljanje drugega ustreznega dela in 
ohranjanje zaposlitve invalidov (inovativni procesi 
prilagoditve delovnih procesov, projekti z visoko dodano 
vrednostjo na področju zaposlovanja invalidov ipd.).  

 

Predlog za podelitev letne nagrade mora vsebovati izpolnjen 

obrazec, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti pod rubriko »Javna 
naročila/javni razpisi« ter na spletni strani TZS pod rubriko 
»Aktualno«. Predlog mora vsebovati poleg splošnih podatkov 
jasno in obširno  utemeljitev predloga predlagatelja za letno 
nagrado v skladu s posameznimi točkami meril za podelitev 
letnih nagrad. 
 

Vir: Povzeto po elektronskem obvestilu Združenja izvajalcev 
zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji z dne 14. 6. 2022.  

K. F. 

 
 
 

AKADEMIJA TZS 

 

A) WEBINAR ZA S.P.-JE, MALA IN SREDNJA TRGOVSKA PODJETJA "DAVKI, DAVČNE 

OLAJŠAVE IN OSNOVE RAČUNOVODSTVA" – ONLINE, 6. 7. 2022 
 

Vljudno vas vabimo na webinar za s.p.-je, mala in srednja 
trgovska podjetja »Davki, davčne olajšave in osnove 
računovodstva«, ki bo potekal dne 6. 7. 2022 od 9.00 do 
12.15 ure, online.  
 

Vodenje malega trgovskega podjetja ne pomeni samo skrb za 
kupce, zaloge, zaposlene … Vsak mali trgovec mora poznati tudi 
davčne in računovodske zakonitosti, da bo lahko sprejemal prave 
poslovne odločitve in da nepoznavanje nekaterih predpisov ne bo 
povzročalo velike poslovne škode. Na webinarju se bomo 
sprehodili skozi najpogostejše davke, s katerimi se srečujejo 

trgovci, ter pregledali nekatera osnovna znanja, ki so potrebna 
za branje in razumevanje računovodskih bilanc. Webinar je 
namenjen predvsem lastnikom malih trgovin in trgovskih podjetij 
ter nosilcem dejavnosti.  
 
PROGRAM SEMINARJA:  
1. Kako lahko malemu trgovcu računovodski podatki in 

obračuni pomagajo pri poslovnem odločanju  
a. Pregled temeljnih računovodskih poročil in kategorij, ki 

jih sestavljajo s poudarkom na kategorijah, ki so 
pogostejše v trgovini 

 Računovodenje zalog in kalkulacije 

 Obratni kapital 

b. Kako na podlagi podatkov iz računovodskih poročil 
sprejemamo boljše odločitve v prihodnosti? 

 Temeljna analiza bilanc 
 

2. Osnove davkov, ki jih mora poznati mali trgovec  
a. Osnove davka od dohodkov pravnih oseb  

b. Osnove dohodnine 
c. Osnove davka na dodano vrednost 

 

3. Pregled nekaterih poslovnih dogodkov, ki so 
pomembni v trgovini skozi oči računovodje, davčnika 
(in davčnega inšpektorja) 

a. Obravnava popustov, rabatov, skontov… 
b. Izdaja računa v maloprodaji 
c. Spletna prodaja blaga 
d. Prodaja blaga kupcu iz tujine (fizični ali pravni osebi) 
e. Vse o inventuri 

 

4. Odgovori na vprašanja in razprava 
 

Vaša vprašanja nam lahko že predhodno posredujete na e-
naslov: info@tzslo.si, da jih bo predavateljica vključila v svoje 
predavanje.  
 

mailto:info@tzslo.si


Predavateljica: ga. Marija Tomc Muc je preizkušena 

računovodkinja in preizkušena davčnica, direktorica 
računovodskega servisa Biro Bonus. Ima dolgoletne izkušnje na 
področju računovodstva in davkov za gospodarske družbe in 
nepridobitne organizacije. Je tudi članica upravnega odbora 
Zbornice računovodskih servisov. Svoje znanje deli na številnih 
seminarjih, kongresih in delavnicah, hkrati pa je tudi predavala 
na nekaterih višjih in visokih šolah.  
 

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 30 EUR (navedeni 
znesek ne vključuje DDV, ki se prišteje in je znesek z DDV 36,60 
EUR), za nečlane pa znaša kotizacija 110,00 EUR z DDV. Znesek 
kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 

3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po pošti: 

TZS, Dunajska 167, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. 
Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno 
odjavite vsaj 3 delovne dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo 
povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne 
izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas 
prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo 
morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob 
prijavi zadostnega števila udeležencev. V trajanje webinarja je 
vključen 15 minutni odmor.  

M. S. 

 
 

B) DELAVNICA »IZ PRAKSE ZA PRAKSO«
 
Z ANDREJKO GRLIĆ, BIVŠO DOLGOLETNO 

GLAVNO TRŽNO INŠPEKTORICO – LJUBLJANA, 22. 9. 2022 
  

Vljudno vas vabimo na delavnico »Iz prakse za prakso« z 
Andrejko Grlić, bivšo dolgoletno glavno tržno inšpektorico 

v četrtek, 22. 9. 2022 ob 9.00 uri v sejni sobi TZS, 
Dunajska cesta 167, Ljubljana.  
 

Gospa Andrejka Grlić je v svoji dolgoletni karieri tržne 
inšpektorice dobro spoznala poslovanje podjetij in tudi to, s 
kakšnimi težavami se srečujejo. Dnevno je bila priča zahtevam 

in pričakovanjem potrošnikov in videla, kako se na njih odzivajo 
podjetja. Ugotavlja, da so potrošniki vsako leto bolj osveščeni in 
vedno bolj poznajo svoje pravice – na žalost so med njimi tudi 
taki, ki jih z veseljem zlorabljajo v škodo podjetij. Zato je toliko 
bolj pomembno, da tudi podjetja poznajo svoje obveznosti, pa 
tudi pravice.   
  

Podjetja načeloma želijo poslovati pošteno in zakonito. Problem pa 
je, da morda ne poznajo zakonodaje oziroma se enostavno ne 
znajdejo v morju predpisov, ki so na žalost včasih še zelo nejasno 
napisani. Pogosto je zelo težko priti do dodatnih informacij, ki jih 
potrebujejo, da bi se v dani situaciji odločili pravilno.   
  

Zakaj bi se zaradi neznanja počutili nelagodno, ko vas 

obišče inšpektor? Bodite samozavestni in spoznajte, kako 
poteka inšpekcijski postopek.  
  

Če že vrsto let vodite veliko trgovsko podjetje, ali če ste 
šele stopili na podjetniško pot kot trgovec, potem veste, 
da je pravna urejenost poslovanja ena ključnih lastnosti 

uspešnih podjetij. Pravočasno si priskrbite pravni nasvet 
strokovnjaka na naši delavnici. Kadar se znajdete v 
(poslovni, pravni) dilemi, je kakovostna pravna pomoč ključ do 
rešitve. Seznanite se z veljavnimi predpisi in se naučite, kako 
poslovati zakonito.  
 
Program delavnice - od 9.00 do 13.30 ure (z vmesnim 
odmorom) 
  

Na podlagi primerov iz prakse bo predstavljeno, kako poteka 
inšpekcijski postopek in na kaj morate biti kot stranka v 
inšpekcijskem postopku pozorni. Med drugim bo odgovorjeno na 
vedno prisotne dileme:  
  

 kakšna so pooblastila inšpektorjev/tržnih inšpektorjev, 

 ali se mora inšpektor najaviti, 

 kako poteka inšpekcijski postopek, 

 ali inšpekcijski postopek lahko poteka brez prisotnosti direktorja, 

 ali lahko izvem, kdo me je prijavil, 

 ali moram podpisati zapisnik, 

 kakšne so moje pravice in dolžnosti kot zavezanca 

inšpekcijskega postopka,  

 kakšna je razlika med upravnim in prekrškovnim ukrepanjem 

inšpektorja - globa, opomin, opozorilo po Zakonu o prekršku 
- ali vsak ukrep enako zaboli,  

 roki, s katerimi se zavezanci srečujete v inšpekcijskem 

postopku (prekluzivni in instrukcijski roki) in posledice, če jih 
zamudite,  

 ali se lahko pritožim na odločitev inšpektorja, 

 ali se lahko pritožim na delo inšpektorja (neprimeren odnos),   

 ali inšpektorji tudi svetujejo? 
 

V nadaljevanju delavnice vam bo predstavljenih nekaj 
pomembnejših področij, ki sodijo v pristojnost Tržnega 
inšpektorata RS in pojasnjeno kako postopati, da se izognete 

obisku (kaznovanju) inšpektorja: 
 

 registracija - ali je ustrezna,  

 delovni čas,  

 minimalni tehnični pogoji,  

 varstvo potrošnikov,   

 razlika med zakonsko in prostovoljno garancijo,   

 kaj je stvarna napaka,   

 kaj je »podaljšana garancija«,  

 kaj mora narediti kupec in kaj podjetje v primeru 
reklamacije,   

 kdaj se vključi inšpektor,  

 kakšne napake trgovci naredijo že pri prvem stiku s 

potrošnikom – skozi praktične primere:    
 nepoštene in agresivne poslovne prakse, kaj je to in kako 

se temu izogniti preden to inšpektor ugotovi,    
 slovenski jezik,  
 označevanje cen,  
 znižanja, razprodaje, popusti,  

 prilaganje listin, garancij, navodil, 
 vzorčenje proizvodov pri trgovcu,  
 kako smo lahko boljši - predlogi izboljšav za trgovce.  

 

Predavateljica: Gospa Andrejka Grlić je univerzitetna 
diplomirana pravnica s 30 letnimi delovnimi izkušnjami. Na 
Tržnem inšpektoratu RS je bila zaposlena 24 let, od tega skoraj 

15 let kot glavna tržna inšpektorica. Od leta 2006 do 2020 je bila 
članica Inšpekcijskega sveta. Med leti 2013 in 2014 je 
Inšpekcijski svet tudi osebno vodila (koordinacija več kot 1400 
inšpektorjev iz 25 inšpekcij). Od leta 2006 do 2013 je vodila 
Odbor za pravno področje, poleg tega pa je bila tudi članica 
Odbora za merjenje učinkovitosti in kakovosti inšpekcijskih služb 
pri Inšpekcijskem svetu.  
 

Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 180,00 EUR (DDV 
vključen), za nečlane pa znaša kotizacija na udeleženca 
250,00 EUR (DDV vključen). Znesek kotizacije nakažite na 
TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in 
dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po pošti: TZS, Dunajska 
167, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek 
vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 
delovne dni pred izvedbo delavnice! Kotizacijo povrnemo tudi v 
primeru, da razpisane delavnice ne izvedemo, o čemer vas bomo 
pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski 

naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma 
odpoved. Delavnica bo izvedena ob prijavi 15 udeležencev, 
število mest je omejeno.  

K. F. 

mailto:info@tzslo.si


PRIJAVNICA 

 
a) Webinar »Davki, davčne olajšave in osnove računovodstva« - online, 6. 7. 2022 
b) Delavnica »Iz prakse za prakso« z Andrejko Grlić, bivšo dolgoletno glavno tržno inšpektorico – Ljubljana, 22. 9. 2022 

 
Naziv in naslov podjetja: _______________________________________________________________________________________ 

Davčna številka: ______________________________________      Matična številka: ______________________________________ 

Telefon: _____________________________________________     E-naslov (OBVEZNO*): _________________________________ 

Ime in priimek udeležencev: 

1. __________________________________________________     E-naslov: ____________________________________________ 

2. __________________________________________________     E-naslov: ____________________________________________ 

3. __________________________________________________     E-naslov: ____________________________________________ 

4. __________________________________________________     E-naslov:  ___________________________________________ 

  

Datum: _____________________________________________      Podpis odgovorne osebe: ________________________________ 

 
S  podpisom  potrjujemo,  da  so  prijavljene  osebe  predstavniki  navedenega  podjetja. Posredovane  osebne podatke  bomo  uporabljali samo za namen izvedbe 

tega seminarja in obveščanja prijavljenih na seminar ter posredovanje morebitnih gradiv. 

 
 
 

TRGOVINA V ŠTEVILKAH 

 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST SAMOZAPOSLENIH ZA MAJ 2022 
 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni 
podračun 

Referenca 

60 % PP** 3,5 PP*** 

  1.181,75 6.893,57 

1.969,59     

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     183,17 1.068,50 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     104,58 610,08 

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 287,75 1.678,58 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     75,16 438,43 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     77,52 452,22 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     6,26 36,54 

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 158,94 927,19 

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,18 6,89 

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,18 6,89 

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,36 13,78 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,65 9,65 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,71 4,14 

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,36 13,79 

Skupaj drugi prisp.       4,72 27,57 

PRISPEVKI SKUPAJ       451,41 2.633,34 
 

DŠ pomeni davčna številka zavezanca    

* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP): 1.969,59 EUR  

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2022 znaša 60 % 

zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od 1.969,59 = 1.181,75 EUR 
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača 

največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena 

ZPIZ-2): 1.969,59 x 3,5 = 6.893,57 EUR 

      

    

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost 

(POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil 

zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v POPSV niso pravilni 

in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam 
predložiti OPSV najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki 

morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.  
 

Vir: Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, maj 2022.  
K. F. 

 
 

»T – Informacije« so pripravili: Mija Lapornik, Marjanca Simsič, Barbara Krivic, Nika Pečevnik in Karmen Fortuna. Uporaba in objava 

podatkov (delno ali v celoti) je dovoljena le z navedbo vira. Odgovorna urednica: Karmen Fortuna. Lektoriranje: Karmen Fortuna. Izdajatelj 

»T – Informacij« je Trgovinska zbornica Slovenije, Dunajska cesta 167, Ljubljana, tel.: 01 5898 212 ali 01 5898 213, e – naslov: 

info@tzslo.si, spletna stran: www.tzslo.si, TRR TZS: SI03138-1000518803. V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (UL RS, št. 

13/11 – UPB, s spremembami in dopolnitvami) se za to publikacijo plačuje 5 % davek na dodano vrednost. 


