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PODJETNO NAD IZZIVE - nov program za bodoče podjetnike

Regionalni razvojni center s svojimi projekti spodbuja in podpira razvoj novih podjetnikov. V letu 2021 pričenjamo z 
izvedbo projekta PODJETNO NAD IZZIVE - PONI Obalno-kraška. Z njim bomo svetovalno, mentorsko ter finančno 
podprli posameznike, ki se na podjetniško pot šele odpravljajo.
GLAVNI NAMEN: Podjetniško usposabljanje oseb, ki si želijo realizirati svojo podjetniško idejo. Cilj projekta je zagon 
novih podjetij.
CILJNA SKUPINA: Potencialni podjetniki (osebe s podjetniškimi idejami) ne glede na starost, spol in izobrazbo. Pogoj je, 
da izkazujejo namen in interes za podjetništvo.

VSEBINA: Udeleženci projekta bodo pri RRC Koper zaposleni za obdobje štirih mesecev. V tem času bodo pridobivali 
podjetniška znanja, ki so potrebna za samostojno podjetniško pot. Pod  in s pomočjo usposobljenih strokovnim mentorstvom
svetovalcev bodo izdelali poslovni model in poslovni načrt. Povezovali so bodo s podjetniki v spodbudnem in dobro 
opremljenem . podjetniškem okolju

VKLJUČITEV V PROJEKT: Vključitev v projekt bo potekala s prijavo na javni razpis za vključitev v projekt, ki bo 
objavljen na spletni strani RRC Koper. Med prijavljenimi kandidati bo izbranih do 11 oseb.  V celotnem obdobju izvajanja 
bo v projekt vključenih 62 udeležencev.  

OBDOBJE IZVAJANJA: Objavljenih bo 6 razpisov v obdobju 2020-2023. Javni razpisi bodo objavljeni predvidoma 
vsake štiri mesece.

CILJ PROJEKTA so novoustanovljeni poslovni subjekti (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov). Rezultat, ki ga 
zasledujemo zajema vključitev 62 potencialnih udeležencev v program usposabljanja projekta PONI, izdelanih 62 novih 
poslovnih načrtov in na trgu prestavljenih minimalno sprejemljivih produktov ter 30 % (oziroma 19) novoustanovljenih 
poslovnih subjektov na območju obalno-kraške regije v celotnem obdobju.

FINANCIRANJE PROJEKTA
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v 
okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 
»Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe 
»Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih 
podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja 1 »spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, 
predvsem start-up podjetij.«.

Dodatne informacije: mag. Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si, 05 66 37 590  
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1. JAVNI RAZPIS za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI  Obalno –kraška (1. skupina)

Regionalni razvojni center Koper na svoji spletni strani dne 18. 12. 2020 objavlja 1. javni razpis za vključitev kandidatov 

v projekt Podjetno nad izzive – PONI  Obalno –kraška (1. skupina).

Rok za prijavo je 18. 1. 2021. 

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA je dostopna na spletni strani: www.rrc-kp.si

Predstavitev razpisa bo potekla v petek, 8. 1. 2021 predvidoma ob 10.00 preko spletne aplikacije Zoom. Vsi 

zainteresirani se lahko prijavijo na elektronsko pošto tina.matekovic@rrc-kp.si. 

Povezavo do predstavitve in točen čas pričetka bomo sporočili 2 dni pred izvedbo predstavitve.

Dodatne informacije: mag. Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si, 05 66 37 590  

Pogoji za vključitev:

- poslovna ideja

        -      stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin obalno-kraške regije

- pogojev glede stopnje izobrazbe ali starosti ni

        - prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje ni potrebna 

- kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva ali Podjetno v svet 

podjetništva za problemsko območje v Obalno-kraški ali katerikoli drugi regiji

        - izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na 

RRC Koper 

- kandidat ima poravnave vse zapadle obveznosti do države

        - kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v obalno-kraški regiji.  

Oddaja prijave:

-     osebno na sedežu RRC Koper

               -     priporočeno po pošti.

Potek dela:

V posamezno skupino je na enkrat vključenih 10-11 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:

 - 4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na Regionalnem razvojnem centru Koper,

        - kvalitetna podjetniška usposabljanja z različnih področij,

- individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,

        - stalno prisotnost in pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,

- podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov / storitev,

        - mreženje z ostalimi kandidati in drugimi podjetniki,

- delo s somišljeniki po principu co-workinga,

        - vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu.

Delo bo potekalo v prostorih Regionalnega razvojnega centra Koper, Ulica 15. maja, 6000 Koper, praviloma od 

ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. V času pandemije COVID19 bo lahko delo potekalo tudi na domu.
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V teku je projekt EMOUNDERGROUNDS
 

-
 

Čustvena tehnologija za valorizacijo kulturne dediščine 

znotraj čezmejnega področja.
 

S pomočjo projekta EMOUNDREGROUNDS, program INTERREG ADRION, bo RRC Koper v sodelovanju 

z Občino Komen, ki sodeluje kot pridružen partner projekta, javnosti in turistom približala zgodovino 

Štanjela. Izziv projekta je kako konkretno prispevati k valorizaci ji izredno bogate kulturne dediščine na 

Jadranski-Jonskem območju. Želja je omogočiti trajnostno, pametno in vključujočo rast celotnega 

transnacionalnega območja. V projekt so vključene turstične znamenitosti iz Italije, od kjer prihaja 

nosilec projekta Ob čina Nardo, Grčije, Hrvaške, Slovenije, Albanije, Črne Gore ter Bosne in 

Hercegovine.

  

S

 

pomočjo projekta

 

bomo

 

javnosti in turistom približala zgodovino gradu Štanjel. Z uporabo novih 

interaktivnih in inovativnih orodij bo narejena predstavitev gradu in zgodbe katere so se v zgodovini 

dogajale v njem

 

Več o projektu najdete na:

 

https://emoundergrounds.adrioninterreg.eu/

 

https://www.facebook.com/emoundergrounds/

 

https://twitter.com/emoundergrounds
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Izobraževalni dogodki ECO-SMART  

Partnerji projekta Eco-Smart  -  Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000,  v 

decembru in januarju pripravljajo 7 izobraževalnih in informativnih dogodkov o ekosistemskih storitvah (ESS) in 

modelom plačila za ekosistemske storitve (PES), ki bodo namenjeni vsem lokalnim deležnikom.  

Na dogodkih se boste lahko seznanili z ranljivostjo območij, ekosistemskimi storitvami in modeli plačila za 

ekosistemske storitve predlagana za pilotna območja, in sicer Lagune Caorle pri izlivu Tilmenta, delte reke Tilment, 

območij Valle Vecchia, Zumelle, Valli di Bibione, Cavana pri Tržiču in Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Le-ti so 

predlagani kot orodja za zaščito biotske raznovrstnosti območij NATURA 2000 in spremljanje podnebnih sprememb.
 

V Januarju sta predvidena še 2 dogodka:
 

Dogodki potekajo v obliki video konferenc.  Več o dogodkih si lahko preberete : 

www.ita-slo.eu/eco-smart 

www.facebook.com/InterregEcoSmart   

www.linkedin.com/in/eco-smart-7a13191b0  

Projekt je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014 -2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 

nacionalnih sredstev.  
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KRAS BRKINI BIKES – SISTEM ZA IZPOSOJO ELEKTRIČNIH KOLES 

 

Regionalni razvojni center Koper je na Krasu in v Brkinih vzpostavil sistem za avtomatizirano 

izposojo električnih koles, ki je brezplačen za uporabo. Gre za sistem KRAS BRKINI BIKES s skupno 

petimi postajami in petindvajsetimi električnimi kolesi na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, 

Sežana in Komen. 

Sistem KRAS BRKINI BIKES je ena izmed pilotnih aktivnost projekta CROSSMOBY, program 

sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, katerega partner je tudi Regionalni razvojni 

center Koper, vodilni partner pa Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina.   

Sistem smo vzpostavili junija 2020 in do novembra zabeležili izjemno število izposoj. V hladnih 

mesecih bo sistem na zimovanju, tako da bo uporabnikom ponovno na razpolago spomladi 2021. 

Lokacije petih postaj bodo nespremenjene: Komen, na »placu«, OMV Komen 119a, Komen, Štanjel, 

avtobusna postaja, Štanjel 41, Štanjel, Sežana, pri Osnovni šoli Srečka Kosovela, Kosovelova ulica 6, 

Divača, parkirišče ob električni polnilnici, dostop iz ulice Trg 15. aprila 1b in Kozina, pri parku Žaga, 

Istrska ulica 19. 
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CENTER  ZA  POSPEŠEVANJE  PODJETNIŠTVA  PIRAN  
CENTRO  DI  PROMOZIONE  DELL'IMPRENDITORIA  PIRANO  

 
Koper, 20. december 2020 

 

SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA TURIZMA Z RAZVOJEM NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 

ZAVAROVANIH OBMOČIJ  

 

 

Center za pospeševanje podjetništva Piran je partner v projektu PRONACUL programa 

Interreg Adrion – Spodbujanje trajnostnega vrednotenja in ohranjanja naravne in kulturne 

dediščine kot dobrin za razvoj Jadransko-jonskega območja . V sodelovanju s Krajinskim 

parkom Strunjan bodo potekale pilotne aktivnosti namenjene trajnostnemu razvoju turizma 

in ohranjanju naravne in kulturne dediščine.   

S tem ko se t urizem, tudi v luči aktualnih razmer, vse bolj usmerja v naravna območja, se 

povečuje tudi pritisk nanje. V okviru projekta PRONACUL bo zato izdelana analiza upravljanja 

naravne in kulturne dediščine. Pri tem bo sodelovalo 15 zaščitenih območij, ki so tudi pilotna 

območja projekta.  Pilotne aktivnosti v obalno-kraški regiji bodo potekale na območju 

Krajinskega parka Strunjan, ki je tudi pridruže ni partner projekta. Pilotne aktivnosti bodo 

usmerjene v ozaveščanje obiskovalcev parka ter lokalne skupnosti k trajnostni rabi naravne in 

kulturne dediščine. V ta namen bodo v parku v letu 2021 vzpostavili tudi sistem izposoje 

električnih koles, s katerimi bo mogoče spoznavati zavarovano območje in njegovo okolico na 

bolj trajnosten način.   

V projekt je vključenih 12 partnerjev iz šestih držav jadransko-jonskega območja. Skupna 

vrednost projekta, ki bo trajal do 30. 9. 2022, znaša 1,7 milijona evrov. Vodilna partnerka je 

Regionalna razvojna agencija Zasavje. 

 

Dodatne informacije: 

Alberto Manzin 
Center za pospeševanje podjetništva Piran 
E-mail: alberto.manzin@gmail.com 
Tel. št.: 041 870 401 
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Projekt strmi k promociji in ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter podpira razvoj nadnacionalne 
strategije za skupno promocijo jadransko-jonskega (ADRION) območja kot turistične destinacije. 

TRAJANJE PROJEKTA: od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020
PRORAČUN PROJEKTA: 1.770.348,98 EUR

Glavni cilj projekta je izboljšati upravljanje naravne in kulturne dediščine za trajnostni razvoj turizma na območju ADRION. Skupna metodologija 
bo preizkušena in uporabljena na 15 pilotnih območjih, katerih izkušnje bodo privedle do skupnega predloga za določitev Regionalne poti. Izkušnje 
pilotnih območij bodo pripomogle k oblikovanju predlogov za vključitev skupne metodologije, ki bo povezovala vse partnerske destinacije v 
regionalno pot, ki bo certificirana s strani Evropskega instituta kulturnih poti, s čimer se lahko umesti tudi pod "Kulturne poti Sveta Evrope". 
Aktivnost bo podprta s strani virtualne zbornice, ki bo ustanovljena za promocijo skupne metodologije in prenos le-te med ostala območja 
ADRION. Zbornica bo služila kot posvetovalno telo za razvijalce turizma, kjer si bodo regije lahko izmenjavale izkušnje in dobre prakse ravnanja z 
naravno in kulturno dediščino. 

Za izboljšanje  politik upravljanja naravne in kulturne dediščine bo skupna metodologija posredovana oblikovalcem politik v obliki priporočil za 
lokalne, regionalne in nacionalne politike.

Partnerstvo, ki temelji na medsektorskem sodelovanju sestavlja 12 partnerjev iz 6 držav območja Adrion. Partnerji PRONACUL-a se bodo 
povezali z glavnimi institucijami na področjih naravne in kulturne dediščine; Unesco, Svet Evrope, Evropski inštitut za kulturne poti, Europa 
Nostra in Evropska mreža kulturnega turizma.

PARTNERJI PROJEKTA:
 
z Regionalna zavojna agencija Zasavje, Slovenija (VP)
z Razvojna agencija Gal Venezia Orientale, Italija (PP)
z Turistična zbornica mesta Reka, Hrvaška(PP)
z Zbornica Ilia, Grčija (PP)
z Regija Jonski otoki, Grčija (PP)
z Podjetniško in poslovno združenje LiNK, BiH (PP)
z Univerza v Novem Sadu, Fakulteta za znanost, Srbija (PP)
z Agencija za razvoj majhnih in srednje velikih podjetij mesta Trebinje, BiH (PP)
z Turistična zbornica zagrebške županije, Hrvaška (PP)
z Občina Raška, Srbija (PP)
z Metropolitansko mesto Bologna, Italija (PP)
z Center za pospeševanje podjetništva Piran, Slovenija (PP)

Pilotni ukrep se bo začel s popisom naravne in kulturne dediščine na podlagi Skupne metodologije za upravljanje naravne in kulturne dediščine. Za 
pridobitev smernic in priporočil bodo organizirane delavnice za deležnike, ki bodo uporabljene za izboljšanje vsebine akcijskih načrtov in bodo 
služile kot podlaga za izvedbo pilotnega ukrepa.

V okviru projekta PRONACUL se bo v Obalno-kraški regiji promoviral investicijski program za ohranjanje naravne in kulturne dediščine 
zaščitenega območja Krajinskega parka Strunjan, ki spada pod Naturo 2000. Za obiskovalce bodo v okviru projekta na voljo posebna inovativna 
električna kolesa, ki bodo olajšala ogled celotnega parka in bližnjih znamenitosti ter gradiva za spoznavanje naravnih značilnosti (predstavitev 
flore, favne in habitatov), kulturne dediščine (predstavitev tradicionalnih dejavnosti in kulturnih spomenikov) in dejavnosti v parku (predstavitev 
dejavnosti za družine, pohodnike, kolesarje, pomorščake, šole ipd.).

Projekt je bil predložen v okviru Programske prioritete specifičnega cilja 2.1.: Spodbujanje trajnostne 
valorizacije in ohranjanja naravne in kulturne dediščine kot sredstev za rast na jadransko -jonskem 

območju, os 2: Okolje –  trajnostna energija, program Interreg Adrion.  

PROJEKT PRONACUL - SPODBUJANJE NARAVNE IN 
KULTURNE DEDIŠČINE ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA 

TURIZMA NA ZAVAROVANIH OBMOČJIH
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Projekt INTER BIKE II je vpeljal tri storitve prevoza koles z avtobusom in ladjo

Zaključuje se slovensko-italijanski čezmejni projekt s področja trajnostne mobilnosti in kolesarskega turizma Inter Bike II  - 
Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike. V treh letih je prinesel številne rezultate na čezmejnem 
območju, ki je obsegalo obalno-kraško in goriško regijo, Furlanijo-Julijsko krajino in Veneto. Regionalni razvojni center 
Koper je bil njegov vodilni partner, pri njem pa so sodelovali še Mestna občina Koper, Regijska razvojna agencija ROD 
Ajdovščina, Občina Tržič (Monfalcone) in Vegal (Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta).

V okviru projekta je poleti 2018 in 2019 ob koncih tedna poskusno vozila brezplačna čezmejna avtobusna linija s prikolico za kolesa 
med Koprom, Gradežem in Krminom. Prepeljala je nekaj sto potnikov. Poleti 2019 je bilo organiziranih več brezplačnih kolesarskih 
ekskurzij z ladjo po reki Lemene v Venetu od Portogruara do morskega letovišča Caorle. V letu 2020 pa je začela voziti še ladja med 
Bibionejem in naravnim območjem Vallevecchio, ki je kolesarjem skrajšala pot po kopnem na tem delu Beneške lagune. Storitev je 
bila zelo dobro sprejeta, saj se je z ladjo dnevno peljalo več kot 50 potnikov, poleti pa preko 3.700. 

Izdelana je bila nova spletna platforma www.bike-alpeadria.eu, na kateri so zbrane daljinske in nekatere lokalne kolesarske poti na 
čezmejnem območju, ki so rezultat zaključenih projektov. Platforma je lahko osnova za opredelitev nacionalnega omrežja daljinskih 
kolesarskih povezav, hkrati pa ponuja kolesarskim navdušencem informacije o kolesarskih turah na čezmejnem območju in 
znamenitostih ob njih. Nanjo bodo lahko v prihodnje dodane povezave do lokalnih turističnih spletnih strani, partnerji projekta pa si 
želijo, da bi čezmejno območje promovirala kot enotno kolesarsko destinacijo. 

Mestna občina Koper zaključuje investicijo v nov odsek kolesarske poti v Hrvatinih v smeri proti Italiji. Med rezultati projekta so tudi 
označene kolesarske in plovne poti. Po izolski občini so bili postavljeni kažipoti in informativne table ob kolesarskih poteh v mestnem 
jedru in zaledju. Ob reki Lemene so postavili informativne table o kolesarski trasi Adriabike, ki povezuje Kranjsko Goro z Ravenno, in o 
kolesarski poti GiraLemene. V delu Beneške lagune so označili nočne plovne poti. 

Štiri občine Vzhodnega Veneta so pridobile štiri polnilne postaje za e-kolesa, zato da bi uporabnikom električnih koles omogočili 
brezskrbno kolesarjenje. 

Partnerji so pred zaključkom projekta sklenili sporazum o nadaljnjem čezmejnem sodelovanju na področjih skupnega načrtovanja 
prometa, trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma. V tem okviru so se začeli pogovori z Ministrstvom za infrastrukturo o 
možnostih vzpostavitve redne čezmejne avtobusne linije za potniški promet med Slovenijo in Italijo. Čezmejni sestanek na to temo z 
Deželo Furlanijo-Julijsko krajino je načrtovan januarja 2021. 

Sicer pa je načrtov še veliko. Partnerji si bodo prizadevali poiskati sredstva za izgradnjo manjkajočih kolesarskih poti, vzdrževanje in 
ozelenitev obstoječih,  vpeljavo novih storitev prevoza koles z avtobusom in ladjo, vzpostavljanje čezmejnih prometnih linij, promocijo 
uporabe e-koles, prizadevali si bodo za tesnejše čezmejno sodelovanje na področju kolesarskega turizma med tremi državami - 
Slovenijo, Italijo in Hrvaško, za izboljševanje turistične ponudbe za kolesarje ob kolesarski trasi Adriabike in za spodbujanje 
povezovanja med turističnimi ponudniki. 

Larisa Kunst 

Spletna stran:   https://www.ita-slo.eu/sl/INTERBIKEII

FB:  https://www.facebook.com/inter.bike.ii/ 

Obiščite tudi prenovljeno spletno stran kolesarske poti Adriabike   www.alpeadria.eu in novo spletno stran kolesarskih poti 
na čezmejnem območju www.bike-alpeadria.eu
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ZAKONODAJA - PODJETNIŠTVO

ODLOG PLAČILA DAVKOV: ZA KAKŠEN UKREP 
GRE?

Za davčne zavezance, poslovne subjekte, velja, da se jim lahko v 
skladu s 102. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) dovoli 
odlog plačila davkov za dve leti. To je možno pod določenim pogojem. 
Če bi zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja 
prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, 
nastala hujša gospodarska škoda. Pa tudi, če bi davčnemu zavezancu 
odlog plačila davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode. 
Davčni zavezanec mora tako navesti razloge za odlog plačilo davkov 
ter finančnemu uradu utemeljeno pojasniti, da bi z odlogom davka 
preprečil hujšo gospodarsko škodo.

Odlog plačila davkov po PKP6
PKP6 določa milejše pogoje za odobritev plačilne ugodnosti 
poslovnim subjektom. Davčni organ bo tako davčnemu zavezancu 
lahko dovolil odlog plačila davkov zaradi izgube sposobnosti 
pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Slednje pa enako velja za 
obročno plačilo davkov. V skladu s PKP6 ta ukrep velja do 31. 
decembra 2020. Vlada Republike Slovenije ga lahko podaljša še za 
obdobje šestih mesecev. Prav tako pa PKP6 določa, da se za čas odloga 
ne zaračunajo obresti.

Če se bo davčni zavezanec odločil, da bi uveljavljal odlog plačila 
davkov, bo tako v vlogi navedel dejstva in priložil ustrezna dokazila, iz 
katerih izhaja izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov kot 
posledica epidemije. Kot razlog lahko poslovni subjekt navede na 
primer izgubo naročil, odpoved pogodb poslovnih partnerjev, ustavitev 
projektov, nezmožnost dela zaradi omejenega prečkanja meja v času 
epidemije, onemogočeno delo zaradi izdanega morebitnega Odloka, 
kot je na primer Odlok o začasni prepovedi obratovanja.

1. Za katere davčne obveznosti je možno zaprositi odlog plačila 
davkov?
Davčni zavezanec lahko zaprosi za odlog plačila različnih davkov, ki se 
nanašajo na opravljanje dejavnosti.

2. Kam se odda vloga za odlog plačila davkov ter na kakšen način?
Zavezanec, ki bi želel izkoristiti ukrep odloga plačila davkov, lahko 
odda vlogo elektronsko preko portala eDavki (Finančna uprava 
Republike Slovenije (FURS)) kot lastni dokument. Vlogo za odlog 
plačila davkov lahko pošlje tudi po pošti ali na elektronski naslov 
finančnega urada, kjer je zavezanec vpisan v davčni register.

3. Kdaj boste obveščeni o odločitvi Fursa glede odloga plačila 
davkov?
Predviden rok glede odločitve je osem dni od dneva prejema vloge. 
Zavezanec bo odločbo prejel vročeno elektronsko preko sistema 
eDavki.

Vir: www.data.si 

SAMOZAPOSLENI V KULTURI

Samozaposleni v kulturi so ustvarjalci na področju kulture, ki 
samostojno opravljajo različne poklice s področja kulture in so vpisani 
v razvid pri Ministrstvu za kulturo (MK). Ali se bolj obrestuje pridobiti 
status samozaposlenega v kulturi ali status samostojnega podjetnika?

Samozaposleni v kulturi: kdaj se obrestuje vpisati v razvid?
z Če oseba izpolnjuje pogoje za plačilo prispevkov za socialno 
varnost iz državnega proračuna, potem se ji obrestuje, da se vpiše v 
razvid samostojnih kulturnih delavcev. 
z Če tega pogoja oseba ne izpolnjuje, potem je bolje, da se odloči za 
samostojno podjetniško pot.

Samozaposleni v kulturi in plačevanje prispevkov za socialno 
zavarovanje
Samozaposleni v kulturi lahko pridobijo pravico za plačilo prispevkov 
za socialno varnost iz državnega proračuna. Pogoji za pridobitev 
pravice so naslednji:

z samozaposleni so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri 
MK, njihovo delo v zadnjih petih letih pomeni izjemen kulturni 
prispevek ali
z njihovo delo v zadnjih petih letih pomeni prispevek k razvoju 
področja, ki ga zajema deficitarni poklic (poklici, ki jih je zaradi 
kadrovskih potreb v kulturi treba posebej podpirati.)

V letu 2020 lahko izplačilo prispevkov za socialno varnost uveljavljajo 
tisti samozaposleni s priznano pravico do plačila prispevkov za 
socialno varnost iz državnega proračuna, katerih povprečni dohodek 
zadnjih treh let ne presega zneska 20.051,28 evrov bruto. Pravica do 
plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna se 
podeljuje za pet let, z možnostjo ponovnih podeljevanj.

Samozaposleni v kulturi in opravljanje dejavnosti
Samozaposleni v kulturi samostojno opravljajo dejavnosti, ki so v 
Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) navedene pod šifro:

z 90.030 Umetniško ustvarjanje,
z 71.111 Arhitekturno projektiranje in
z 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
z

Šifro dejavnosti, ki jo bodo opravljali kot samozaposleni v kulturi, 
dobijo na odločbi MK-ja.

Samozaposleni v kulturi: kdaj se obrestuje odpreti s.p.?
Samozaposleni v kulturi lahko registrirajo s.p. za opravljanje vseh 
drugih dejavnosti, ki jih s statusom kulturnika ne morejo opravljati.

Če imajo posamezniki dvojni status in jim kot samozaposlenim v 
kulturi država plačuje prispevke, potem prispevkov na s.p. ni. Če imajo 
dvojni status in jim država kot samozaposleni osebi v kulturi ne plačuje 
prispevkov za socialno zavarovanje, se odločijo sami, s katerega 
statusa bodo plačevali prispevke – ali kot fizična oseba z dejavnostjo ali 
kot samostojni podjetnik.

Vir: www.data.si 
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JAVNE OBJAVE LOKALNIH SKUPNOSTI
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MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela 
nepremičnine v najem

Rok objave: 22. 12. 2020 - 12. 1. 2021

Vir. Mestna občina Nova Gorica

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA

Javna razprava predloga proračuna za leti 2021 in 2022

Razpis se zaključi: 15. 1. 2021 23:59

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list 
RS, št. 2/2016, 69-UPB, 62/2016) in 99. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016, 82/2016) 
je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 15. redni seji, dne 17. 
12. 2020, opravil splošno razpravo in sprejel sklep, da se o predlogu 
proračuna opravi 

JAVNA RAZPRAVA o predlogu Proračuna Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2021 in o predlogu Proračuna Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2022

Vir: www.miren-kostanjevica.si

OBČINA PIRAN

JAVNO NAROČILO Lokalni energetski koncept Občine Piran - 
LEK
 
Objavljeno na spletu: 21.12.2020 
Kategorija: Javna naročila 
Rok / aktualno do: 06.01.2021 do 12:00 
Kontaktna oseba: Robert Gregorič 
E-pošta kontaktne osebe: robert.gregoric@piran.si 
Telefonska številka kontaktne osebe: 05 6710 307 
Predmet javnega naročila je izdelava "Lokalnega energetskega 
koncepta Občine Piran" - LEK.
Ponudbo  j e  po t r ebno  odda t i  na  e l ek t ronsk i  nas lov  
robert.gregoric@piran.si ali po pošti na naslov: Občina Piran, 
Tartinijev trg 2, 6330 Piran

Vir: www.piran.si

OBČINA VRTOJBA - ŠEMPETER PRI NOVI 
GORICI

Javno naznanilo o objavi osnutka izhodišč za pripravo Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta "Ob Žnidarčičevi ulici v 
Šempetru pri Gorici“

Župan Občine Šempeter-Vrtojba objavlja Javno naznanilo o objavi 
osnutka izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta »Ob Žnidarčičevi ulici v Šempetru pri 
Gorici« (enota urejanja prostora ŠE 75). 

Občina Šempeter-Vrtojba je prejela pobudo za pričetek priprave 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)»Ob 
Žnidarčičevi ulici v Šempetru pri Gorici« za enoto urejanja prostora ŠE 
75 . Pobuda je pripravljena v obliki osnutka izhodišč za OPPN, ki ga je 
v decembru 2020 pod številko OPPN-13/20-I izdelala družba ZEU 
d.o.o..

Z OPPN naj bi se na parcelah ali delih parcel št. 3015/2, 3016/2, 
3019/2, 3019/4, 3021/1, 3022/2, 3023/2, 3025/2, 3028, 3032/1, 3032/2, 
3032/3, 3034/2, 3036/2, 3037/2, 3038, 3040/3, 3042/7, 3148/2, 3148/3 
in 3149/2 vse v k.o. 2315 Šempeter določili prostorski izvedbeni pogoji 
za umestitev trgovsko poslovne stavbe, dveh večstanovanjskih stavb 
ali poslovno stanovanjskih stavb ali poslovnih stavb in manjše 
gostinske oz. trgovske stavbe s pripadajočimi parkirišči ter ostale 
potrebne prometne, okoljske, energetske in komunikacijske 
infrastrukture.

Osnutek izhodišč za pripravo OPPN bo od vključno ponedeljka, 4. 
januarja 2021, do vključno petka, 22. januarja 2021, javno 
objavljen na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba v rubriki » 
Razpisi, pozivi, naznanila in razglasi«, podrubriki »javna razgrnitev«.
V času javne objave osnutka izhodišč lahko zainteresirana javnost poda 
predloge in pripombe na objavljeno gradivo. Pripombe in predloge se 
lahko pošlje pisno na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 
3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali na elektronski naslov info@sempeter-
vrtojba.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navede “izhodišča za OPPN 
ŠE 75”.

Občina Šempeter-Vrtojba bo predloge in pripombe javnosti proučila 
ter  smiselne pripombe in predloge upoštevala pri pripravi končne 
oblike izhodišč.

Vir: www.sempeter-vrtojba.si

OBČINA KOMEN

Množično testiranje v Primorsko-notranjski regiji

Obvestilo z dne 28.12.2020:
Zaradi napovedanega slabega vremena bosta množično testiranje na 
okužbo s koronavirusom na Sejmišču v Sežani opravljali dve delovni 
ekipi, in sicer ena po sistemu DRIVE IN, druga pa za posameznike, ki 
bodo na točko prišli peš.  

Testiranje bo potekalo v ponedeljek, 28. decembra in torek, 29. 
decembra 2020 med 9. in 17. uro.  Kdor se želi testirati, mora s seboj 
imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Na 
odvzem brisa se ni potrebno naročiti. Če želite opraviti test se pripeljite 
na Sejmišče (vstop na križišču pri Občini Sežana) ali pridite peš, kjer 
vam bo usposobljeno osebje odvzelo bris. Ob tem udeležence testiranja 
vljudno prosimo za upoštevanje navodil redarske službe.

O rezultatu boste obveščeni prek SMS-a na svoj telefon. Če bi se 
izkazalo, da ste na testu pozitivni, se takoj izolirajte in pokličite 
izbranega zdravnika. Posebej opozarjamo, da naj občani, ki kažejo 
simptome okužbe s koronavirusom na testiranje ne hodijo, ampak naj 
se obrnejo na svojega zdravnika.

Vir: www.komen.si



ZAKONODAJA - PODJETNIŠTVO

DELODAJALCI – POZOR NA OMEJITVE PRI 
INTERVNETNIH ZAKONIH

Od marca 2020, ko se je začela korona epidemija, smo imeli že več 
paketov interventnih zakonov, skrajšano poimenovanih tudi PKP.
Vsi ukrepi so imeli oziroma imajo predvidene tudi omejitve, ki jih 
morate upoštevati, če ste sredstva koristili. V nadaljevanju 
predstavljamo pregled interventnih zakonov od PKP1 do PKP5 s 
poudarkom na omejitvah. Če ste subvencije pridobivali na podlagi 
različnih ukrepov, morate pri spoštovanju omejitev upoštevati tiste, ki 
jih predpisuje Zakon oziroma ukrep, po katerem ste subvencijo 
pridobili. Torej, če ste sredstva pridobili po PKP1 in PKP5, morate za 
tisti del sredstev, ki so pridobljeni po PKP1 upoštevati tudi omejitve 
tega ukrepa. Za del sredstev, pridobljenih po PKP5 pa je treba 
upoštevati omejitve tega ukrepa.

PKP 1 in PKP2 sta prinesla interventne ukrepe v pomladnem valu 
epidemije. Ukrepi po 31. 5. 2020 niso več pokriti s tema dvema 
zakonoma. Vseeno morate biti pozorni na zahteve v nadaljevanju.
A. ČE STE V SPOMLADANSKEM VALU KORISTILI:
• začasno čakanje na delo doma in oprostitev plačila prispevkov (PSV)
• odsotnost zaradi višje sile varstva otrok, ukinitve javnega prevoza, 
zaprtja mej in oprostitev plačila prispevkov (PSV)
• izredna pomoč mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila 
PSV za samozaposlene, morate biti ob koncu leta pozorni, da izpolnite 
zahtevo 10 % upada prihodka.

Če boste ob koncu leta ugotovili, da nimate zahtevanega padca 
prihodka, ste dolžni o tem obvestiti FURS. Rok za to obvestilo je 
postavljen najkasneje do roka, ko morate oddati obračun davka od 
dohodkov iz dejavnosti za leto 2020 (oziroma obračun DDPO). Znesek 
prejete pomoči pa morate vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe.

B. ČE STE KORISTILI NASLEDNJE UKREPE:
• oprostitev plačila prispevkov za PIZ za delodajalce oziroma delavce, 
ki so delali
• krizni dodatek za delavce, ki so delali in imeli plačo do določene 
višine
• izplačilo bolniške v breme OZZ, ki je veljala od prvega dne odsotnosti
delavca, prihodkovni pogoj ni bil pomemben, zato teh sredstev v 
nobenem primeru ni treba vračati in ostajajo vaša.
Opozorili bi vas tudi na omejitve, zaradi katerih boste morali v 
primeru kršitev, sredstva vračati. To velja pri dveh ukrepih iz PKP1 
in PKP2:
• začasno čakanje na delo doma
• izredna pomoč mesečnega temeljnega dohodka

Če ste prejeli sredstva iz zgoraj navedenih ukrepov, ne smete izplačati
dobička, izvesti nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, 
izplačati nagrade poslovodstvu (direktorji, člani uprave) oziroma dela 
plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. Če to storite, morate s tem 
seznaniti FURS in prejeto pomoč vrniti. Delodajalec pa lahko vsem 
zaposlenim izplača del plače iz naslova poslovne uspešnosti 
(božičnica) in s tem ne krši tega ukrepa. Pri tem pa mora biti pozoren na 
zahteve, ki izhajajo iz plačila poslovne uspešnosti.

PKP3 je stopil v veljavo z začetkom junija 2020 in prinesel je
nekatere ukrepe, ki še vedno veljajo.
A. DELNO SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA 
POLNEGA DELOVNEGA ČASA (1. 6. – 31. 12. 2020)
Če koristite ta ukrep, bodite pozorni pri morebitnem odpuščanju 
zaposlenih. Postopka odpovedi pogodbe zaposlenemu namreč ne 
morete vročiti v času prejemanja sredstev in še najmanj mesec dni po 
prejeti subvenciji. 

B. ZAČASNO ČAKANJE NA DELO OD DOMA
Če ste koristili ta ukrep, ki je veljal le za mesec junij, bodite pozorni na
izpolnjevanje pogoja znižanja prihodkov za več kot 10 %. Če tega ne 
boste dosegli, kar bo razvidno iz letnih poročil za leto 2020, boste 
prejeta sredstva morali vračati.

PKP4 je bil namenjen pripravi na drugi val epidemije in je stopil
v veljavo julija 2020. Veljal je od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.
A. POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA 
ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO
Treba je paziti na omejitev, ki je vezana na prihodke. Le tisti, ki bodo 
imeli 10 % upad prihodkov v letu 2020 glede na leto 2019, bodo lahko 
prejeto pomoč obdržali. Sredstva boste morali vračati, če boste začeli 
postopke likvidacije po ZGD-1. Likvidacije ne smete začeti v obdobju 
prejemanja sredstev in po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako 
obdobju prejemanja sredstev. To velja le za obdobje, ko velja PKP4 – 
torej za tri mesece.

B. NADOMESTILO PLAČ DELAVCEM ZARADI ODREJENE
KARANTENE
Če so zaposleni imeli odrejeno karanteno, ste lahko zanje uveljavljali 
povračilo nadomestila plače za čas odrejene karantene delavca. Ta 
ukrep je veljal za obdobje od 11. 7. do 30. 9. 2020. Pri tem ukrepu ni 
bodočih omejitev. Če ste sredstva prejeli, so vaša.

PKP5 ureja in dopolnjuje nekatere stare ukrepe, prinaša pa tudi 
nove. Ukrepi veljajo od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.
A.  NADOMESTILO PLAČE ZARADI ODREJENE 
KARANTENE DELAVCA (od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020)
B. NADOMESTILO PLAČE ZARADI ODSOTNOSTI 
DELAVCA ZARADI VIŠJE SILE OBVEZNOSTI VARSTVA
(od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020)
C. DELNO POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE 
DELAVCEM ZARADI ZAČASNEGA ČAKANJA NA DELO 
DOMA (od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020)
D. IZREDNA POMOČ – MESEČNI TEMELJNI DOHODEK ZA
SAMOZAPOSLENE (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020)
E. DELNO POVRAČILO IZGUBLJENEGA DOHODKA ZA
SAMOZAPOSLENE (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020)
F. KRATKOTRAJNA BOLNIŠKA ODSOTNOST  (od 24. 10. 2020 
do 31. 12. 2020)

Vir: www.minimax.si 

JUBILEJNA NAGRADA 

Jubilejna nagrada predstavlja nagrado in spodbudo, preko katere 
delodajalec nagradi svoje zaposlene in se jim zahvali za njihovo 
zvestobo. Vendar pa v nasprotju s splošnim prepričanjem, ne gre za 
splošno pravico, ki bi pripadla vsem zaposlenim. Jubilejna nagrada 
spada med bolj poznane pravice zaposlenih, kljub temu pa ne spada 
med pravice, ki bi bile določene v določilih Zakona o delovnih 
razmerjih. To pomeni, da jubilejna nagrada ne pripada vsem 
zaposlenim, pri vseh delodajalcih. Jubilejna nagrada pripada 
zaposlenim, za katere to določa njihova kolektivna pogodba, ali če 
je to določil delodajalec sam v svojem internem aktu. V kolikor niste 
prepričani, katera kolektivna pogodba velja v vašem primeru, to 
preverite v svoji pogodbi o zaposlitvi. V kolikor za delodajalca ne velja 
nobena kolektivna pogodba, ali kolektivna pogodba, ki za delodajalca 
velja, ne določa izplačila jubilejne nagrade, lahko delodajalec, ki to 
želi, izplačilo jubilejne nagrade določi sam v internem aktu.
   
Višino jubilejne nagrade, kot omenjeno, v večini določajo posamezne 
kolektivne pogodbe.

Vir: www.informiran.si

Če s te  kor is t i l i  ukrep Delnega 
subvencioniranja skrajšanega polnega 
delovnega časa bodite pozorni tudi na 
prepoved izplačila dobička ali nakupa 
lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, 
nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za 
poslovno uspešnost poslovodstvu, oz. 
narediti izplačila v kasnejši letih (po 1. 1. 
2021), vendar za leto 2020. 
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ZAKONODAJA

TO SO POGODBE,  KI VPLIVAJO NA DEDIŠČINO

Pogodba o dosmrtnem preživljanju
Pogodba o dosmrtnem preživljanju mora biti sklenjena pri notarju v 
obliki notarskega zapisa in pri njej je prenos premoženja odložen na 
trenutek smrti. Z njo se preživljalec zaveže, da bo preživljal drugega 
pogodbenika ali koga drugega - preživljanca. Ta pa izjavi, da mu 
zapušča vse premoženje ali del premoženja, pri čemer je izročitev 
odložena do smrti. V praksi se pogodbe o dosmrtnem preživljanju 
najpogosteje sklepajo s starejšimi, ki si želijo zagotoviti potrebno nego 
in preživljanje, ter njihovimi potomci, partnerji, prijatelji, sosedi in 
drugimi, ki po njihovi smrti v zameno za skrb, nego oziroma 
preživljanje prejmejo določeno premoženje. Pogodba spada med 
tvegane, saj ni znano, koliko časa in v kakšnem obsegu bo treba skrbeti 
za preživljanca. 

"V primeru sklepanja tovrstnih pogodb je še vedno v ospredju 
avtonomija pogodbenih strank, zato so dogovorjene pravice in 
obveznosti stvar posamezne pogodbe. Preživljanec se lahko v korist 
preživljalca odpove razpolaganju s premoženjem, ki je predmet 
pogodbe o dosmrtnem preživljanju, saj preživljančeva obveznost s 
samo izjavo o prenosu še ni izpolnjena," Preživljanec se namreč s 
pogodbo o dosmrtnem preživljanju hkrati po navadi tudi zaveže, da 
premoženja ne bo odsvojil ali obremenil. V primeru nepremičnin se v 
zemljiško knjigo tudi vpiše prepoved odtujitve in obremenitve ter se 
tako zavaruje ohranitev dogovorjenega premoženja. Pomembno je 
tudi, da poleg pogodbeno dogovorjenih obveznosti – na eni strani 
obveznost preživljanja, na drugi strani prenosa določenega premoženja 
– preživljalec po preživljančevi smrti načeloma ni odgovoren za 
njegove dolgove, razen če se v pogodbi določi, da bo on odgovoren za 
njegove dolgove določenim upnikom. 

Pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju ne gre za razpolaganje z 
zapuščino (s premoženjem, ki obstaja v trenutku zapustnikove smrti), 
ampak s preživljalčevim premoženjem, ki obstaja v trenutku sklenitve 
pogodbe, je razložil odvetnik. Gre za dvostransko obligacijsko 
razmerje z elementi odplačnosti, kar pomembno vpliva na 
uveljavljanje nujnega deleža. Pogodba o dosmrtnem preživljanju se 
lahko tudi sporazumno razveže, čeprav sta jo stranki že začeli izvajati. 
Lahko pa pride do spora in se denimo razveže, če pogodbenika živita 
skupaj, pa se njuno razmerje tako omaje, da postane skupno življenje 
neznosno, ali zaradi neizpolnjevanja prevzetih obveznosti, je naštel 
odvetnik. Če ni sporazumnega dogovora o razvezi, jo je treba 
izpodbijati na sodišču.

Izročilna pogodba
Sklenitev izročilne pogodbe je smiselna, kadar želi izročitelj razdeliti 
svoje premoženje med svoje potomce pred smrtjo, hkrati pa se izogniti 
morebitnim poznejšim sporom v zvezi z uveljavljanjem dednih 
deležev, in zanjo je značilna vnaprejšnja ureditev dedovanja.  S 
pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja se izročitelj zaveže, da bo 
za časa življenja izročil in razdelil premoženje svojim potomcem, 
posvojencem in njihovim potomcem ter zakoncu ali izvenzakonskemu 
partnerju, ne pa tudi denimo neki tretji osebi, ki ne more dedovati po 
njem. "Pogodba je veljavna le tedaj, če se z njo strinjajo vsi izročiteljevi 
potomci, posvojenci in njihovi potomci, ki bi bili po zakonu poklicani, 
da po njem dedujejo, ter če je sklenjena v obliki notarskega zapisa. To 
predstavlja tudi ključno razliko z darilno pogodbo, kjer je potrebno le 
soglasje obdarjenca. Izročitelj lahko izroči in razdeli samo premoženje 
ali del premoženja, ki ga ima v času sklenitve pogodbe, ne pa tudi 
premoženja, ki ga bo imel ob svoji smrti, in lastninska pravica na 
premoženju preide ob sklenitvi pogodbe, pri nepremičninah pa z 
vpisom v zemljiško knjigo. Zase, za svojega zakonca ali koga drugega 
lahko obenem pridrži pravico užitka vsega izročenega premoženja ali 
dela premoženja, lahko si tudi izgovori dosmrtno rento v naravi ali 
denarju, dosmrtno preživljanje ali kakšno drugo nadomestilo. 
Pomembno je tudi, da potomci, med katere je izročitelj razdelil svoje 
premoženje, niso odgovorni za njegove dolgove, razen če ni bilo ob 
izročitvi in razdelitvi določeno kaj drugega.

Pogodba lahko preneha na podlagi sporazuma ali podane zahteve pri 
sodišču. "Izročitelj lahko prekliče pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, 
če se po njeni sklenitvi potomec proti njemu ali njegovemu bližnjemu 
obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi 
obdržal prejeto. Enako pravico ima izročitelj, če potomec ne daje 
njemu ali komu drugemu preživnine, ki je bila dogovorjena s pogodbo 
o izročitvi in razdelitvi, in če ne poravna izročiteljevih dolgov, katerih 
poravnava mu je bila v tej pogodbi naložena," 

Preužitkarska pogodba
Premoženje, ki je preneseno s pogodbo o preužitku, se ne šteje kot 
podarjeno. Prenos lastninske pravice se zgodi v trenutku sklenitve in 
predmet pogodbe so nepremičnine skupaj s premičninami, ki so 
namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, če ni drugače določeno. Z 
njo se preužitkar zavezuje, da bo na prevzemnika prenesel lastninsko 
pravico na določenih nepremičninah, prevzemnik pa se zavezuje, da bo 
njemu ali komu drugemu do njegove smrti nudil določene dajatve in 
storitve.

Gre za odplačen pravni posel, ki mora biti sklenjen pred notarjem. Za 
sklenitev pogodbe o preužitku se odločajo, kadar želijo v zameno za 
opravljanje rednih in večkratnih dajatev ali storitev do smrti 
preužitkarja prenesti svoje premoženje, medtem ko sam prenos 
premoženja ni odložen do smrti preužitkarja. Obveznost nudenja 
dajatev in storitev namreč vseeno traja do smrti preužitkarja, čeprav je 
prevzemnik morda vmes že prodal tako pridobljeno premoženje.
Pogodba o preužitku lahko preneha s sporazumom med 
pogodbenikoma ali z vložitvijo zahteve pred pristojnim sodiščem. 
Vsaka stranka lahko pred sodiščem zahteva, da se pogodba razveže, če 
pogodbenika živita skupaj in se njuno razmerje tako omaje, da postane 
skupno življenje nevzdržno ali če druga stranka ne izpolnjuje svojih 
obveznosti, je pojasnil odvetnik. "Ker je pogodba tvegana, je treba 
natančno določiti obseg premoženja, ki se prenaša, in tudi natančno 
določiti dajatve ali storitve, ki se jih je prevzemnik zavezal opraviti. S 
tem se stranke lahko izognejo morebitnim sporom

Vir: www.cekin.si

ALI JE PRAV, DA DELODAJALEC TO 
ZAHTEVA?

Ostala doma zaradi varstva otroka, delodajalec želi, da še malo 
dela od doma. Je to prav, sprašuje zaposlena. Kaj ji odgovarjajo na 
sindikatu, si preberite v nadaljevanju članka. 

Če ste ostali doma, ker morate otroku zagotavljati varstvo, zakon o 
delovnih razmerjih za primer višje sile na strani delavca v 137. 
členu določa pravico delavca do nadomestila plače, kar pomeni, da 
vam dela v tem času ni treba opravljati. Če delo opravljate od 
doma, potem ste upravičeni do plačila za delo, ne pa do 
nadomestila, so pojasnili pri sindikatu.

Vir: www.cekin.si
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ROKI ZA DOHODNINO 2020 V LETU2021 ZA 
FIZIČNE OSEBE

Roki za dohodnino 2020 se z bliskovitim zaključkom “Corona leta” 
nevzdržno približujejo!  Od 01.01.2021 se začnejo vrstiti roki za 
oddajo napovedi, obraèunov in poročil fizičnih oseb za preteklo leto. 
Prejete dohodke morajo napovedati vse fizične osebe same, v kolikor 
ne prejemajo samo plače ali pokojnine.

31. december 2020
Izteče se rok za oddajo zahteve za namenitev dela dohodnine za 
donacije.

15. januar 2021
Zavezanci morajo v skladu z roki za dohodnino oddati zahtevek za 
zmanjšanje davčne osnove od dohodka za oddajanje v najem zaradi 
uveljavljanja dejanskih stroškov. Najemodajalci lahko namesto 
normiranih stroškov v višini 15 odstotkov namreč uveljavljate 
dejanske stroške vzdrževanja premoženja.

5. februar 2021
Rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane 
družinske člane. Sem sodijo otroci, zakonci ali zunajzakonski partner, 
razvezani zakonec zavezanca, starši oziroma posvojitelji zavezanca in 
drugi člani kmečkega gospodinjstva. Za 2020 znaša olajšava za prvega 
vzdrževanega otroka 2.436,92 evra. Ta dan je tudi rok za oddajo 
zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega 
pogodbenega razmerja zaradi dejanskih stroškov. Gre za zmanjšanje 
davčne osnove pri delu preko pogodb avtorskega in civilnega prava za 
stroške prevoza na delo in iz dela, službenih poti in nočitev.

28. februar 2021
Izteče se rok za napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem. Izteče se rok za napoved za odmero dohodnine od 
obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah. Prav tako se na ta 
dan izteče rok za napoved za odmero dohodnine od dobička od 
odsvojitve vrednostnih papirjev, deležev in kuponov. Prav tako se na ta 
dan izteče rok za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve 
izvedenih finančnih instrumentov. Fizične osebe, ki so prejele 
dividende od družb izven Slovenije, morajo oddati do tega roka oddati 
napoved dohodnine od dividend. 

31. marec 2021
Izteče se rok za oddajo Davčnega obračuna akontacije dohodnine od 
dohodka iz dejavnosti. Tako imenovan davčni obračun samostojnih 
podjetnikov se odda za preteklo leto. Obveznost oddaje imajo tako 
normirani SP-ji kot ostali, ki vodijo poslovne knjiga skladno s SRS.

15. junij 2021
To je datum, do katerega morajo vse fizične osebe, davčni rezidenti 
Slovenije, , ki so v letu 2020 prejele kakršenkoli dohodek prejeti 
informativni izračun dohodnine. Prejele ga bodo ne glede na to, ali 
bodo morale plačati dohodnino ali ne (tudi študentje, kmetje, itn.) 
oziroma ne glede na znesek dohodka. 

31. julij 2021
Če zavezanec ne dobi informativnega izračuna dohodnine, je dolžan 
sam oddati napoved za odmero dohodnine. Zavezanci morajo sami 
oddati napoved za odmero dohodnine, če izračuna niso prejeli na dom 
do 15. junija. Ta dan se izteče tudi rok za oddajo napovedi za dohodke 
(plača, pokojnina, drugi dohodki) iz tujine, če jih niste napovedali med 
letom!

Vir: www.data.si 

PRIJAVA ZAČASNEGA BIVALIŠČA TUJCEV 

Prijava začasnega prebivališča (ali stalnega prebivališča) tujca je 
tujčeva obveza, ki jo ureja Zakon o prijavi prebivališča (UL RS, št. 
52/16, v nadaljevanju ZPPreb-1).  Dovoljenje za prebivanje v Sloveniji 
tujcem omogoča vstop in prebivanje v državi. Odvisno od vrste 
dovoljenja, ki je izdano tujcu je ta dolžan urediti prebivališče - 
stalno ali začasno. Dovoljenje za bivanje v Sloveniji se lahko pridobi s 
pozitivno rešeno prošnjo za enotno dovoljenje za prebivanje in delo 
(državljani BiH in Srbije potrebujejo poleg tega še delovno dovoljenje, 
ki v postopku izdaje enotnega dovoljenja na upravni enoti velja kot 
soglasje). 

Prijava začasnega prebivališča – ni obvezna prav za vse
Kot navaja Zakon o prijavi prebivališča (10. člen ZPPreb-1) mora 
posameznik tako državljan kot tujec z dovoljenjem za stalno 
prebivanje v Sloveniji, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega 
prebivališča več kot 90 dni, pri upravni enoti prijavi začasno 
prebivališče v osmih dneh od dneva začasne naselitve. Le 
posameznikom, ki v Republiki Sloveniji zaradi narave dela (napotitev 
v tujino) ne prebivajo, prijava začasnega prebivališča ni potrebna; 
lažna prijava na naslovu, kjer ne prebiva oseba namreč ni 
dovoljena.

 
Ne pozabite na podaljšanje prijave začasnega prebivališča ob 
izteku!
Začasno prebivališče je prebivališče, kjer posameznik biva začasno 
zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov. Če ima tujec veljavno 
dovoljenje  za začasno prebivanje, potrdilo o prijavi prebivanja ali 
vizum za dolgoročno bivanje (dokument, s katerim izkazujete 
zakonitost vašega začasnega prebivanja), mora tako obliko 
prebivališča prijaviti na naslovu, kjer začasno prebiva, v osmih dneh od 
dneva začasne naselitve ali v osmih dneh od dneva vročitve dovoljenja 
za prebivanje v Sloveniji. Prijava začasnega prebivališča velja 
največ dve leti oziroma za čas dovoljenega prebivanja, če je ta 
krajši od dveh let. Posameznik je dolžan začasno prebivališče 
ponovno prijaviti pred njegovim prenehanjem, če  ima namen po 
poteku roka na naslovu še naprej začasno prebivali. Če posamezniku, 
ki ima izdano dovoljenje za prebivanje in delo v Sloveniji na osnovi 
zaposlitve,  predčasno preneha delovno dovoljenje, preneha tudi 
podlaga za bivanje.  Prav tako morajo tujci urediti začasno prebivališče 
svojih otrok ali drugih družinskih članov, če v Sloveniji bivajo na 
podlagi pridobljenega dovoljenja za bivanje ali so se tu rodili.

 
Prijava začasnega prebivališča,  kot tudi stalnega prebivališča, je 
možna sedaj tudi po elektronski pošti
S pričetkom veljave Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v 
upravnih zadevah (Uradni list RS št.183/2020) z dne 11.12.2020 je 
prišlo do nekaterih sprememb glede fizičnega poslovanja s strankami 
tudi na samih Upravnih enotah, ki urejajo prijave prebivališč. To 
pomeni, da je omogočeno vlaganje vlog po elektronski poti tudi 
brez kvalificiranega elektronskega podpisa. To ne vpliva na 
dolžnost tujca do prijave prebivališča, vpliva pa na to, da lahko samo 
prijavo izvede elektronsko.

Vir: www.data.si

V primeru, da v Sloveniji tujec 
pridobi dovoljenje za stalno 
prebivanje, mora prijaviti stalno 
prebivališče v osmih dneh od dneva 
njegove vročitve dovoljenja.
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IZPLAČILO BOŽIČNICE

Nagrada za poslovno uspešnost se pogosto pogovorno imenuje tudi 
božičnica oz. 13. plača. Delodajalec božičnico izplača svojim 
zaposlenim, v kolikor ga k temu zavezuje kolektivna pogodba, 
individualna pogodba o zaposlitvi ali v kolikor je tako opredelil v 
internem aktu oz. pravilniku.V nadaljevanju bomo preverili, komu 
pripada izplačilo božičnice oz. 13. plače. 

Komu pripada Božičnica? 
Božičnica pripada zaposlenim, za katere to določa njihova kolektivna 
pogodba, ali če je to določil delodajalec sam v svojem internem aktu. V 
kolikor niste prepričani, katera kolektivna pogodba velja v vašem 
primeru, to preverite v svoji pogodbi o zaposlitvi. V kolikor za 
delodajalca ne velja nobena kolektivna pogodba, ali kolektivna 
pogodba, ki za delodajalca velja, ne določa izplačila božičnice, lahko 
delodajalec, ki to želi, izplačilo božičnice določi sam v internem aktu. 
Merila za izplačilo božičnice morajo biti določena v kolektivni 
pogodbi, oz. v kolikor le-ta tega ne določa, v splošnem aktu 
delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni. 

 
Kakšna je višina božičnice? 
Višino božičnice, kot omenjeno, v večini določajo posamezne 
kolektivne pogodbe. V ostalih primerih višina izplačila božičnice ni 
določena oz. jo določi delodajalec. Pri tem ni nujno, da je vsem 
delavcem izplačana božičnica v enaki višini in se lahko razlikuje glede 
na kriterije, ki jih posamezen delavec dosega. 
 
Obdavčitev božičnice
Podobno kot to velja za regres, se tudi od božičnice ne plača dohodnine, 
v kolikor ne presega višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih 
v Sloveniji. V kolikor božičnica presega povprečno plačo, se obdavči 
znesek nad to omejitvijo. Da je izplačilo božičnice oproščeno plačila 
dohodnine, mora izpolnjevati pogoje 12. 4.b točke 44. člena . ZDoh-2
Torej je pogoj, da:

· imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela 
plače za poslovno uspešnost in so pravica do izplačila dela 
plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo 
določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci 
vnaprej seznanjeni, ali 

· je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela 
plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej 
kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi 
te kolektivne pogodbe, 

Šteje se, da imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi 
delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače 
za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno 
za vse delavce. Kljub temu pa je potrebno od celotnega zneska 
obračunati in plačati prispevke.

Vir: www.informiran.si

Kriteriji za izplačilo božičnice 
morajo tako biti delavcem znani. 
Prav tako je pomembno, da 
morajo imeti prav vsi delavci pri 
delodajalcu možnost te kriterije 
doseči. 

NOV JAVNI  POZIV K RAZISKOVANJU NA 
PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA

V okviru evropskega konzorcija ERA-Net CORE Organic Cofound 
bomo v začetku januarja 2021 začeli zbirati raziskovalne predloge, 
namenjene izboljšanju ekološkega kmetijstva, za kar bo na voljo 4,8 
milijona evrov.

Z mednarodnim javnim pozivom bomo zbirali raziskovalne predloge o 
sistemih ekološkega kmetovanja za izboljšano mešano rastlinsko in 
živalsko proizvodnjo na naslednjih treh temah:

1. trdni in odporni sistemi mešane živinoreje;
2. podpora za trdne in odporne sisteme rastlinske proizvodnje;
3. ekološko učinkovita proizvodnja in raba živalske krme na 

lokalni ravni.

Javni poziv z vsem gradivom bo 11. januarja 2021 objavljen na spletni 
strani https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-2021-
call, prek katere bo možno dostopati do spletnega orodja za oddajo 
raziskovalnih predlogov. Načrtovan rok za predložitev celovitih 
raziskovalnih predlogov je 8. marec 2021. Javni poziv bo temeljil na 
enostopenjskem konkurenčnem postopku izbire predlogov.

Forum za iskanje partnerjev pri oblikovanju raziskovalnih predlogov 
naj bi na zgoraj navedeni spletni strani zaživel v decembru 2020. ERA-
Net CORE Organic Cofound sestavlja 13 partnerskih ustanov iz 13 
držav; iz Slovenije sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.  

Več informacij o predvidenem javnem pozivu je na voljo v dokumentu 
z dodatnimi informacijami.

Služba za razvoj in prenos znanja 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Dunajska cesta 22 
1000 Ljubljana 

01 478 91 23, gp.mkgp@gov.si

Vir: www.gov.si 

TELEFON ZA PSIHOLOŠKO PODPORO OB 
EPIDEMIJI COVID-19 
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PROGRAM AKTIVNOSTI  ZA LETO 2021

V letu 2020 bo Društvo Zdrav podjetnik usmerilo svoje aktivnosti  na tri ključna področja:

1. Program "SKRITI KOTIČKI  OBALNEGA ZALEDJA"
V obliki nedeljskih sprehodov želimo spoznati  "manj poznane destinacije" 

    

2.  Program "LOKALNA KULINARIKA -  MOJ RECEPT …“
Skupna priprava  zelenjavne in sadne kulinarične ponudbe s poudarkom na izvirnih okusih 

     

3. Program IZOBRAŽEVANJA 
Delavnice in predstavitve s področja zdravega življenjskega  sloga, zeliščarstva, rekreacije…

    

VSE AKTIVNOSTI BOMO OBJAVILI NA NAŠI SPLETNI STRANI:  www-zdrav-podjetnik.si. V kolikor je 
posameznik zainteresiran za direktno obveščanje, se prijavite na e-naslov: info@zdrav-podjetnik.si 
ali po tel. 041 836 011. 

Koper, November 2020                                                         Irena Bartolič, predsednica društva Zdrav podjetnik

                 

 našega podeželja


