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PROJEKT PRONACUL Z NARAVNO IN KULTURNO DEDIŠČINOSPODBUJA RAZVOJ 
TRAJNOSTNEGA TURIZMA V ZAVAROVANIH OBMOČJIH

V okviru projekta, ki strmi k promociji in ohranjanju naravne in kulturne dediščine, se je izvedel popis nacionalnih in mednarodnih pravnih okvirov 
na področju varstva naravne in kulturne dediščine ter popis primerov dobrih praks upravljanja.

Na območju Obalno-kraške regije je bil kot primer dobre prakse upravljanja z naravno in kulturno dediščino izbran Krajinski park Strunjan s 
podrobnim opisom upravljanja solnih polj in lagune Stjuža. 

Naravne lastnosti Strunjanskega polotoka, zlasti mediteransko podnebje in zavetrni položaj, so omogočili razvoj tradicionalnih gospodarskih 
dejavnosti v sožitju z naravo. Razpršeno naselje, kmetovanje, obalni ribolov in samostojno pridobivanje soli so oblikovali kulturno krajino, za 
katero je značilno raznoliko bivanje in kulturno okolje.

Slika 1
 

Krajinski park Strunjan, Tina Primožič.
 

Z ohranitvijo solin se je ohranila tudi tradicionalna pridelava soli, ki je stara več kot 
700 let. Soline zagotavljajo izjemno bivalno okolje za raznolike rastlinske in 
živalske vrste, ki so se uspele prilagoditi izjemni slanosti. Ustanovitev javnega 
zavoda je primer dobrega upravljanja parka. Javni zavod skrbi za ohranjanje narave 
in kulture na celotnem območju parka in na morju; sodeluje z lokalno skupnostjo, 
občinama Izola in Piran, ribiči in pridelovalci školjk ter turističnimi podjetji na 
območju parka. V eni izmed solinarskih hiš deluje center za obiskovalce z 
razstavnim prostorom ter uprava parka.

Park ima s svojo kulturno krajino in dejavnostmi pomembno vlogo za lokalno prebivalstvo, kot so na primer zaposlitvene priložnost ali pa kot 
promocija lokalnih pridelkov pod skupno blagovno znamko Krajinski park Strunjan. Krajinski park Strunjan je za Istro, kakor tudi Slovenijo 
pomemben del turistične ponudbe, saj ponuja veliko dejavnosti kot so pohodništvo, kolesarjenje, vodni športi, izobraževanje in delavnice itd. 

Kot drugi primer dobre prakse upravljanja z naravno in kulturno dediščino, pa je bil izpostavljen Park Škocjanske jame, ki so bile zaradi izjemnega 
pomena, leta 1986 uvrščene tudi na Unescov seznam naravne in kulturne dediščine. 

Škocjanske jame so med najpomembnejšimi jamami na svetu ter najpomembnejši podzemni pojav tako na Kraški planoti kot v Sloveniji. Po 
osamosvojitvi leta 1991 se je Slovenija zavezala, da bo aktivno varovala območje Škocjanskih jam in ustanovila Regionalni park Škocjanske jame 
in njegov organ upravljanja, Javno službo parka Škocjanske jame.

Park Škocjanske jame, je tako kakor Krajinski park Strunjan, zelo pomemben tako za lokalno okolje kakor širše. V okviru Parka so organizirani 
številni izobraževalni projekti za osnovne šole in univerze, tečaji za ohranjanje dediščine ter različne delavnice in razstave za širšo javnost. Znotraj 
parka poteka  - učna pot Škocjan, zato mnoge izobraževalne ustanove organizirajo naravoslovne ekskurzije. 

Park Škocjanske jame predstavlja primer dobre prakse v celostnem pristopu: v zastopanosti lokalne skupnosti, ozaveščanju javnosti, mednarodnem 
sodelovanju, šolski mreži ter dobri udeležbi mladih in vključenosti lokalnih skupnosti in lokalnega prebivalstva v upravljanje zavarovanega 
območja. 

Slika 1
 

Škocjanske jame, Park škocjanske jame.
 

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.
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JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 

DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 

Regionalni razvojni center Koper je dne, 26. 2. 2021, objavil JAVNI RAZPIS ZA IZBOR 

PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA 

ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022. 

 

NAMEN 

Namen javnega razpisa je izbor projektov, ki jih bodo izvajali delodajalci s kadrovskimi štipendisti in 

sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Obalno-kraški statistični regiji«, ki 

dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 

56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16; 61/17 - ZUPŠ in 31/18 v nadaljnjem besedilu ZŠtip-1) in sklenjenimi 

pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za 

šolsko/študijsko leto 2021/2022.  

 

ROK ZA PRIJAVO 

Rok prijave je od 7. 10. 2021 do vključno 28. 2. 2022 oziroma do porabe sredstev.  

 

NAČIN PRIJAVE 

Delodajalec mora predložiti v celoti izpolnjene obrazce, ki so del razpisne dokumentacije in priložiti 

zahtevana dokazila. 

 

Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti 

označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: 

»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH 

ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM«. 

 

Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: 

Regionalni razvojni center Koper, Ul. 15. maja 19, 6000 Koper.  

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Regionalnega razvojnega centra Koper: 

www.rrc-kp.si 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Karin Stibilj, karin.stibilj@rrc-kp.si  

tel. 05 66 37 580  

mag. Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si 

tel. 05 66 37 590  

  "Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada."
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Nov regionalni razvojni program je "težek" 2,8 milijarde evrov

Regionalni razvojni center Koper v vlogi regionalne razvojne agencije (RRA) za območji slovenske Istre in Krasa pripravlja 
četrti regionalni razvojni program (RRP), tokrat za programsko obdobje 2021-2027. RRP je temeljni strateški in 
programski dokument na regionalni ravni, ki ga oblikuje vsaka izmed 12 slovenskih statističnih regij za obdobje sedmih let. 
Evropska unija in države članice za to obdobje začrtajo financiranje projektov iz evropskih skladov. 

Osnutek RRP obalno-kraške statistične regije za obdobje 2021-2027 je bil pripravljen konec leta 2020, ko ga je RRA poslala v 
pregled Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. V začetku leta 2021 pa se dokument dopolnjuje. Vsebinsko je razdeljen na 
dva dela: prvi del obsega analizo stanja, opredelitev vizije in razvojnih ciljev za programsko obdobje. Drugi del pa podrobneje 
opisuje razvojne prioritete regije in prednostne projekte. 

Vizija naše regije do leta 2027 je: »Regija Istra-Brkini-Kras - dinamična, pametna in ustvarjalna regija, z lastno identiteto, 
dobro povezana doma in s svetom, z visoko kakovostjo bivanja, ki temelji na socialni pravičnosti in trajnostnem načinu 
življenja in delu skupnosti«. Zapisano na gospodarskem področju pomeni, da se bo konkurenčnost gospodarstva poskušalo 
povečati z večjo vlogo znanja, raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti ter digitalizacijo. Prometno povezanost bomo izboljšali z 
izgradnjo sodobne železniške povezave, manjkajočih avtocestnih odsekov in odsekov hitrih cest, ki bodo zgrajeni skladno z 
zahtevami varovanja okolja. Življenje v regiji naj bi dosegalo visoko kakovost, zato bodo prizadevanja usmerjena v čim boljše 
zdravstveno stanje prebivalstva in njihovo socialno varnost. Razvoj bo sledil načelom trajnosti, kar pomeni, da si bomo prizadevali 
dokončno urediti zanesljivo oskrbo s pitno vodo, zgradili bomo manjkajoče kanalizacijske sisteme, nadaljevali bomo z uvajanjem 
obnovljivih virov energije, skrbeli bomo za ohranjanje narave, enakomerno razvijali urbana središča in podeželje, zmanjšali obseg 
motoriziranega prometa. 

Začrtane cilje bi želeli doseči z izvedbo preko 320 projektov v skupni vrednosti 2,8 milijarde evrov. Največ sredstev je predvidenih 
za razvoj prometne infrastrukture 1,8 milijona evrov, od česar je samo strošek gradnje drugega železniškega tira Divača-Koper 
ocenjen na 1,2 milijarde evrov. Za kakovostnejše življenje v regiji naj bi bilo namenjenih 450 milijonov evrov, kar vključuje stroške 
programov in investicij za mlade, spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje zdravja, kulturo, ohranjanje kulturne dediščine, oskrbo 
starejših in marginaliziranih skupin. Načrtovana vrednost projektov, ki bi pripomogli, da bo regija bolj zelena, je 360 milijonov 
evrov. Ti projekti obsegajo investicije v kanalizacijo, oskrbo s pitno vodo, varčevanje z energijo, prilagajanje podnebnim 
spremembam, gospodarjenje z odpadki, tudi z zmanjšanjem njihovih količin v gospodarstvu. Za razvoj gospodarstva bi potrebovali 
97 milijonov evrov in sicer za vzpostavitev manjkajoče poslovne infrastrukture, digitalizacijo, spodbujanje raziskovalno-razvojnih 
dejavnosti in inovacij, vseživljenjskega učenja, programe poklicnega svetovanja in za vlaganja v turizem. 78 milijonov evrov je 
predvidenih za prostorski razvoj in sicer za projekte ureditve obalnega pasu, Krasa in Brkinov ter pripravo regionalnega 
prostorskega plana. Projekti varovanja narave, razvoja podeželja, spodbujanja kmetijstva, ribištva in marikulture pa so ocenjeni na 
37 milijonov evrov.  

Vsi finančni viri za izvedbo naštetega še niso opredeljeni, saj pogajanja med Slovenijo in Evropsko unijo še niso zaključena, prav 
tako pa še niso pripravljeni nacionalni strateški dokumenti, ki bodo podlaga za črpanje evropskih sredstev. 

Larisa Kunst 

Foto: Tina Primožič 
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KRAS BRKINI BIKES  

Na Krasu in v Brkinih je po zimovanju spet delujoč sistem za avtomatizirano  izposojo električnih 

koles, ki ga je Regionalni razvojni center Koper vzpost avil kot pilotno aktivnost projekta 

CROSSMOBY in 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 za izposojo električnih koles KRAS BRKINI BIKES  je nova storitev za prebivalce čezmejnega 

območja in obiskovalce Krasa in Brkinov, ki imajo na voljo pet postaj za izposojo električnih koles s 

skupno petindvajsetimi kolesi v sistemu.  

Lokacije petih postaj za izposojo koles : 
- 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 u lice Trg 15. aprila 1b  
- Kozina, pri parku Žaga, Istrska ulica 19  

Osebna registracija, ob kateri uporabnik pridobi uporabni ško kartico, je možna na lokacijah: TIC 

Sežana, TIC Štanjel, Občina Hrpelje -Kozina in Škrateljnova domačija ( Muzej Divača).  
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PODJETNO NAD IZZIVE

Regionalni razvojni center s svojimi projekti spodbuja in podpira razvoj novih podjetnikov. V letu 2021 je pričel z izvedbo projekta 
PODJETNO NAD IZZIVE - PONI Obalno-kraška. Z njim bomo svetovalno, mentorsko ter finančno podprli posameznike, ki se na 
podjetniško pot šele odpravljate.

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 strokovnim mentorstvom in s pomočjo usposobljenih 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 poziv za vključitev v projekt, ki je objavljen na spletni 
strani RRC Koper predvidoma v novembru. Med prijavljenimi kandidati bomo izbrali do 11 oseb. Javni poziv bo objavljen vsake štiri 
mesece.

Prva skupina je z delom začela v mesecu marcu in že intenzivno pripravlja svoje izdelke in storitve za trg. Pri tem jim pomagajo 
mentorji, strokovnjaki iz različnih področij in izkušeni podjetniki. Program prve skupine se bo zaključil meseca junija in takrat bodo 
udeleženci pripravljeni na samostojno podjetniško pot. Udeleženci lahko že med vključitvijo v program odprejo svoje podjetje ali 
s.p.

Drugi razpis za vključitev nove skupine v projekt PODJETNO NAD IZZIVE - PONI Obalno-kraška bo objavljen na spletnih straneh RRC 
Koper predvidoma v mesecu maju, vključitev te skupine pa je predvidena v mesecu avgustu in bo trajala do novembra. 

Več informacij: mag. Tina Jančar Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si; 05 66 37 590 
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RAZPIS ZA TURISTIČNE NASTAVITVE IN 
GOSTINSKE PONUDNIKE 

Razpis spodbuja k uvajanju okoljskih in trajnostnih znakov za 
turistične nastanitve in gostinske ponudnike. Namen razpisa je 
spodbujanje ekološkega oziroma trajnostnega managementa in 
uvajanje ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih 
nastanitvenih objektih in gostinskih obratih.

Javni razpis je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT) objavilo 12. marca 2021 v Uradnem listu RS.

Nov javni razpis sofinancira naslednje okoljske oz. trajnostne 
znake:
Znak za okolje EU – EU Ecolabel, Bio Hotels, Green Globe, Green 
Key, Travelife, Ecocamping, World of Glamping Green, Hostelling 
International Quality & Sustainability in L.E.A.F.

Na nov javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva 
in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju 
turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 
55.203, 55.204, 55.300, 56.101, 56.102 in 56.105. Pod pogojem, da 
prijavitelji doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen 
uvedbe istega okoljskega/trajnostnega znaka za isto turistično 
nastanitev ali gostinski obrat. Lahko pa prijavitelj, ki je že pridobil 
sredstva za uvedbo določenega znaka, kandidira za

z uvedbo drugega znaka za isti nastanitveni objekt, ali
z istega znaka za drugi nastanitveni objekt.
Prijavitelj lahko v eni vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega 
okoljskega oziroma trajnostnega znaka za en objekt. 

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za nov javni razpis in višina 
sofinanciranja
Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za nov javni razpis, 
je 150.000,00 EUR. Višina sofinanciranja lahko dosega največ 5000 
EUR za posamezen objekt in znak. Obdobje upravičenosti izdatkov je 
od 1. januarja 2020 do 15. decembra 2021. Sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2021.

Nov javni razpis namenjen sofinanciranju naslednjih stroškov
Razpis je namenjen sofinanciranju stroškov pridobitve in promocije 
okoljskega ali trajnostnega znaka:

z Stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju 
ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani 
zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega 
znaka, vključno s stroški pridobitve znaka,
z stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) 
turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil 
okoljski/trajnostni znak in prilagodil ponudbo na način, da zagotovi 
varnost in zdravje gostov,
z stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno 
viden okoljski/trajnostni znak.

Vir: www.data.si 

PROTIKORONSI UKREPI

Čakanje na delo, višja sila in izredna pomoč med 13. 3. 2020 in 31. 
5. 2020 (PKP1 in PKP2)
Pri interventnih ukrepih (IU) čakanje na delo doma, višja sila in izredna 
pomoč mesečnega temeljnega dohodka, v obdobju od 13. 3. 2020 do 
31. 5. 2020, se upad prihodkov računa na enega od naslednjih načinov:

(a) Če je delodajalec (ali samozaposleni) posloval celo leto 2020 in tudi 
celo leto 2019, potem primerjamo vse prihodke 2020 glede na 2019, in 
izračunamo padec le teh. Če je padec več kot 10 %, potem pomoč iz 
tega naslova prejemnik lahko zadrži.
(b) Če je delodajalec (ali samozaposleni) posloval le del leta 2019 ali le 
del leta 2020, je potrebno izračunati povprečni mesečni prihodek leta 
2019 in povprečni mesečni prihodek leta 2020, ter primerjati ta dva, 
povprečna mesečna prihodka. Če je padec več kot 10 %, prejete pomoči 
ni potrebno vrniti.
(c) Če delodajalec (ali samozaposleni) ni posloval v letu 2019 in je torej 
začel poslovati šele leta 2020, se izračuna povprečni mesečni prihodek 
od začetka poslovanja do 13. 3. 2020 in nato povprečni mesečni 
prihodek od začetka poslovanja do konca leta 2020. Med seboj nato 
primerjamo ta dva izračunana povprečna mesečna prihodka. Če je 
padec več kot 10 %, prejemnik državno pomoč lahko zadrži. Za izračun 
se torej primerja celo leto ali pa posebej zato izračunani povprečni 
mesečni prihodek – odvisno od tega, v katero od zgoraj navedenih treh 
skupin spada prejemnik pomoči. 

Čakanje na delo v času 1. 6. – 30. 6. 2020 (PKP3) in 1. 7. – 30. 9. 2020 
(PKP4)
PKP3 in PKP 4 določata enaka pravila izračunavanja upada prihodkov, 
kot je obrazloženo pri PKP1 in PKP2. Je pa PKP7 v tem delu prinesel 
dopolnitev, ki je določila, da se pri ugotavljanju znižanja prihodkov v 
letu 2020, v primerjavi z letom 2019, ne glede na določbe ZIUOOPE 
(PKP3), ZIUPDV (PKP4) in ZZUOOP (PKP5), upošteva načelo 
sorazmernosti, kar pomeni, da se upošteva sorazmerno znižanje 
prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. 
Merila sorazmernosti določi minister, pristojen za finance, s 
podzakonskim predpisom.

Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja 
prihodkov je bil objavljen v ULRS, št. 28/2021, dne 26. 2. 2021 in stopi 
v veljavo 15 dan po objavi v ULRS. Omenjeni pravilnik določa način 
izračuna povprečnih mesečnih prihodkov (formulo) za delodajalce, ki 
niso poslovali celo leto 2019 in celo leto 2020. 

Čakanje na delo in izredna pomoč mesečnega temeljnega dodatka 
med 1. 10. 2020 in 31. 12. 2020 (PKP5 in PKP6)
Če pa ste pomoč preko ukrepa čakanja na delo ali izredne pomoči 
mesečnega temeljnega dohodka prejeli v jesenskem oz. zimskem valu 
na podlagi PKP5 oziroma PKP6 velja:
Za skupini (a) in (b) iz poglavja o upravičencih po PKP1 in PKP2 
zgoraj velja enako pravilo izračuna upada prihodkov tudi po PKP5 in 
PKP6.
Za skupino (c) iz istega poglavja, torej za upravičence, ki v letu 2019 
sploh niso poslovali, pa PKP5 oziroma PKP6 določata, da se izračuna 
povprečni mesečni prihodek od začetka poslovanja do 31. 8. 2020 ter se 
ga primerja s povprečnim mesečnim prihodkom od začetka poslovanja 
do konca leta. Seveda pa je v tem obdobju zahtevano višje znižanje 
prihodkov – tj. 20 % – torej za vse tri »skupine« upravičencev do 
pomoči. Tudi tu velja opozorilo glede PKP7 in izračuna upada 
prihodkov. Pravilnik je tudi za izračun upada prihodkov po PKP5 (in 
sicer tudi za izredno pomoč mesečnega temeljnega dohodka) določil 
način izračuna povprečnega mesečnega dohodka za primere, ko 
upravičenec ni posloval celo leto 2019 oziroma celo leto 2020 oziroma, 
ko upravičenec v letu 2019 sploh ni posloval. Glede na pravilnik, je 
izračun povprečnih mesečnih dohodkov leta 2019 / 2020 za 
upravičence, ki niso poslovali celo leto 2019 oziroma 2020, enak kot 
opisan pri PKP3/PKP4. Tu pa bo upad prihodkov moral torej znašati 
več kot 20 %.

Vir:www.minimax.si
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ZAKONODAJA - PODJETNIŠTVO

LETNI DOPUST V LETU 2021

Osnovna pravila glede odmere dopusta in regresa se v letu 2021 ne 
spreminjajo. Še vedno namreč v celoti veljajo in se uporabljajo 
nespremenjene določbe  Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju 
tudi: ZDR-1). Je pa interventna zakonodaja prinesla nekaj sprememb 
na področju izrabe letnega dopusta, kar bo natanèneje obrazloženo v 
nadaljevanju. Trajanje letnega dopusta v letu 2021 in odmera slednjega
Odmera pripadajočega letnega dopusta tudi v letu 2021 ne sme biti 
krajša kot štiri tedne. Vsak delavec ima torej pravico do dopusta v 
trajanju štirih tednov, in sicer ne glede na razporeditev tedenskega 
delovnega časa.  A to v praksi ne pomeni, da bo minimalni letni dopust 
za vsakega delavca znašal 20 dni. Zakonsko določeno minimalno 
število dni letnega dopusta delavca je namreč odvisno od razporeditve 
delovnega časa oz. od tega, koliko dni v tednu oseba preživi v službi.

Tako bo denimo zaposleni, katerega delovnik je razporejen na 6 
delovnih dni tedensko, upravičen do vsaj 24 dni dopusta, delavcu, ki 
svoje delo opravlja zgolj 4 dni tedensko, pa bo zakonsko pripadlo 
šestnajst dni dopusta. Pri tem odmera letnega dopusta ni odvisna od 
tega, ali je oseba zaposlena za polni delovni čas ali krajši delovni čas od 
polnega. Kolektivne pogodbe, splošni akti delodajalca ali pa 
pogodba o zaposlitvi lahko pravila in kriterije za odmero dopusta 
dodatno urejajo, vendar je takšna ureditev veljavna le, če je za 
delavca ugodnejša od zakonsko določenega minimuma pravic.

Skladno z določbami ZDR-1 mora delodajalec delavce do 31. marca 
obvesti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, v 
nasprotnem primeru pa zagreši prekršek. Obvestilo o odmeri letnega 
dopusta delodajalca mora biti podano pisno in vročeno delavcu, zakon 
pa dopušča tudi, da se to obvestilo zaposlenemu posreduje zgolj po 
elektronski pošti. V tem primeru mora biti poslano na službeni 
elektronski naslov zaposlenega, torej na naslov, katerega uporabo 
delavcu omogoča in hkrati nalaga delodajalec. Obvestilo o odmeri 
letnega dopusta mora vsebovati tudi dovolj podrobnosti, da zaposleni 
lahko preveri, ali so za odmero upoštevani vsi kriteriji, okoliščine in 
podlage. 

Izraba letnega dopusta
Pri izrabi letnega dopusta delavec upošteva potrebe delovnega procesa, 
možnosti za počitek in rekreacijo ter svoje delovne obveznosti. 
Zaposleni lahko od delodajalca zahteva, da mu izrabo celotnega 
dopusta omogoči v tekočem koledarskem letu in v takšnem primeru mu 
je delodajalec to dolžan zagotoviti. Hkrati je delavec dolžan do konca 
tekočega koledarskega leta izrabiti vsaj dva tedna dopusta, preostanek 
letnega dopusta pa lahko delavec v dogovoru z delodajalcem izkoristi 
do 30. junija naslednjega leta. To pa ne velja v primerih, ko delavec v 
tem času zaradi posebnih okoliščin (bolezen, starševski dopust, delo v 
tujini) v tem času ni mogel izrabiti dopusta, in sicer če je tako določeno 
s kolektivno pogodbo itd. V takšnih primerih je izraba dopusta iz 
prejšnjega leta mogoča do konca naslednjega koledarskega leta.  
Razen v zgornjem primeru pa ni mogoče, da bi termine delavčevega 
dopusta slednji določil po lastni volji oz. da bi mu jih po lastni volji 
določil delodajalec. Oba morata namreč skupaj uskladiti termine, pri 
čemer morata upoštevati:

z potrebe delovnega procesa,
z možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter
z družinske obveznosti delavca.
Starši šoloobveznih otrok imajo zakonsko določeno pravico izrabiti 
vsaj en teden letnega dopusta med šolskimi počitnicami, vendar pa je 
tudi ta pravica lahko omejena, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila 
delovni proces. 

Izjeme pri izrabi dopusta, povezane z epidemijo COVID-19
Med izjeme na področju izrabe dopusta iz prejšnjega leta, ki smo jih 
omenili v prejšnjem poglavju, zaradi ukrepov zoper epidemijo 
COVID-19 spadajo tudi delavci, ki zaradi nujnih delovnih potreb, 
povezanih z obvladovanjem epidemije ali njenih posledic v letu 2020 
niso mogli izrabiti zakonsko predpisanega deleža prostih dni. 

V letu 2021 je namreč skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za 
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za take 
delavce predvideno, da iz leta 2020 preneseni dopust lahko izrabijo do 
31.12.2021.  

Se letnemu dopustu lahko odpovemo ali ga »zamenjamo« za 
plačilo?
Treba je poudariti, da se pravici do letnega dopusta ni mogoče 
odpovedati. Prav tako se delodajalec in delavec ne moreta dogovoriti o 
denarnem nadomestilu za neizrabljen letni dopust, razen ob prenehanju 
delovnega razmerja. A sodna praksa na tem področju se spreminja in 
obveznost delodajalca za izplačilo neporabljenega dopusta delavcu ni 
več vezana le na primere, ko je delavcu pri delodajalcu že prenehala 
zaposlitev. Vse pogosteje so namreč do nadomestila upravičeni 
delavci, ki so še zaposleni pri delodajalcu, a zaradi objektivnih 
okoliščin (npr. daljši bolniški stalež, porodniški in starševski dopust 
oziroma dopust za nego in varstvo otroka …) dopusta niso mogli 
ustrezno izrabiti.  Delodajalec je delavcu dolžan izplačati dopust tudi v 
primerih, ko je zaposleni za zaprosil za izrabo dopusta, a mu je bila ta 
onemogočena do izteka roka za izrabo dopusta. V takšnih primerih je 
izplačilo predpisano v skladu s pravili o odškodninski odgovornosti 
delodajalca. 

Sorazmerni del letnega dopusta
Če delavec pri istem delodajalcu ne dela celo leto, temveč je delovno 
razmerje pričel kadar koli med letom oziroma mu je slednje tekom leta 
prenehalo, je upravičen do sorazmernega dela letnega dopusta glede na 
dolžino trajanja zaposlitve. To pomeni, da je delavec upravičen do 1/12 
letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve, pri čemer se pri 
izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta najmanj polovica 
dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta. Podobno velja tudi v 
primeru menjave zaposlitve delavca med koledarskim letom. Vsak 
delodajalec je delavcu namreč dolžan zagotoviti izrabo zgolj 
sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje delavčeve 
zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem 
koledarskem letu, razen če je bilo med delavcem in delodajalcem 
dogovorjeno  Pri tem osnovo za določitev sorazmernega dela 
dopusta seveda predstavlja dopust, odmerjen pri delodajalcu, pri 
katerem se dopust izrablja. Delodajalec, ki na novo zaposluje 
delavca, tako ni vezan na odmero dopusta prejšnjega delodajalca.

Regres za letni dopust
Poleg pravice do letnega dopusta ima delavec pravico tudi do regresa 
za letni dopust. 

Če je torej delavec zaposlen za polni delovni čas, mu pripada poln 
regres za letni dopust, če pa opravlja delo s skrajšanim delovnim 
časom, je tudi njegova pravica do regresa sorazmerno nižja. Do 
sorazmerno nižjega regresa je delavec seveda upravičen tudi v primeru, 
da je upravičen le do sorazmernega dela letnega dopusta. Zakonsko 
določena je obveznost delodajalca, da delavcu do 1. julija tekočega 
koledarskega leta izplača regres za letni dopust. V primeru, da se 
delodajalec nahaja v likvidnostnih težavah in je kasnejše izplačilo za 
takšne primere predvideno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, 
se plačilo regresa lahko zamakne do 1. novembra tekočega leta. Regres 
lahko delodajalec delavcem sicer izplača tudi v več delih, a pod 
pogojem, da so vsi deli izplačani do navedenih rokov za izplačilo 
regresa.

Vir: www.optius.com

Njegova višina mora biti sorazmerna 
z delovnim časom, za katerega je 
sklenil pogodbo o zaposlitvi, in sicer 
najmanj v višini minimalne plače. Pri 
čemer velja poudariti, da je regres za 
letni dopust neobdavčen do zneska 
povprečne mesečne plače Sloveniji.
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JAVNE OBJAVE LOKALNIH SKUPNOSTI

MESTNA OBČINA KOPER

Občina znova podaljšala rok za oddajo izhodišč za OPPN Slavnik
 
Zaradi še veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja nalezljive bolezni 
covid-19 je Mestna občina  Koper znova podaljšala rok objave 
predloga izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje nekdanjih Slavnikovih garaž in za 14 dni prestavila 
tudi datum javne predstavitve. Koprski župan Aleš Bržan se bo v 
vmesnem času sestal s predstavniki civilne iniciative, krajani in 
investitorjem. Predlog izhodišč za pripravo OPPN Slavnik bo v 
prostorih krajevnih skupnosti Semedela, Za gradom in Koper - center 
javno objavljen do vključno 21. aprila 2021, do tega datuma imajo 
zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci 
urejanja prostora možnost podaje pisnih pripomb in predlogov ter tako 
aktivno sodelovati pri oblikovanju končnih izhodišč.

Pobude in pripombe morajo oddati na posebnem obrazcu, dostopnem 
na povezavi https://www.koper.si/regulation/oppn-za-ureditev-
obmocja-slavnik/, in jih poslati na naslov Mestna občina Koper, 
Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov 
obcina@koper.si, s pripisom Pripombe na izhodišča za pripravo 
OPPN Slavnik. Občina je določila tudi nov datum javne predstavitve. 
Če bo epidemiološka slika to omogočala, bo ta izpeljana 14. aprila 
2021. Zaradi trenutno veljavnih ukrepov za preprečevanje in zajezitev 
okužb z virusom SARS-CoV-2 bo število udeležencev na javni 
predstavitvi omejeno. Zainteresirani morajo zato svojo udeležbo 
predhodno najaviti, prijave bodo v prostorih krajevnih skupnosti 
Semedela, Za gradom in Koper - center zbirali med 22. marcem in 9. 
aprilom 2021 oziroma na naslovih rozana.gomboc@koper.si (KS 
Semedela in KS Za gradom), neda.bozic@koper.si (KS Koper - center) 
in tajnistvo.UPRN@koper.si. Način izvedbe javne predstavitve bo 
podrobneje objavljen 12. aprila 2021 na spletni strani Mestne občine 
Koper in na sedežih KS krajevne skupnosti Semedela, Za gradom in 
Koper - center.

Koprski župan Aleš Bržan se bo v vmesnem času sestal s predstavniki 
Civilne iniciative Novi Slavnik, predstavniki krajevnih skupnosti 
Semedela, Za gradom in Koper - center ter investitorjem, z namenom 
uskladiti stališča in poiskati skupno rešitev za nadaljnji razvoj tega 
o b m o č j a .  V s a  d o k u m e n t a c i j a  j e  d o s t o p n a  n a  
https://www.koper.si/regulation/oppn-za-ureditev-obmocja-slavnik/.

Vir: www.koper.si 

Še je čas za oddajo vloge za pomoč gospodarstvu

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za blaženje 
posledic epidemije covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini 
Koper, s katerim občina stopa naproti mikro, majhnim in srednje 
velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom, ki zaradi epidemije 
novega koronavirusa niso mogli poslovati oziroma so poslovali v 
omejenem obsegu, se izteče v petek, 26. marca.

Koprska občina je v proračunu zagotovila 400 tisoč evrov, od katerih 
bo 300 tisoč evrov namenila subvencioniranju stroškov najemnin 
poslovnih prostorov, 100 tisoč evrov pa za nujne obratovalne stroške. 
Do pomoči so upravičeni registrirane mikro, majhne in srednje velike 
gospodarske družbe ter samostojni podjetniki posamezniki s sedežem, 
podružnico ali poslovno enoto na območju Mestne občine Koper. Ti 
morajo na dan oddaje vloge imeti poravnane vse zapadle obveznosti do 
občine in finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev ter drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih določa zakon. Vsak upravičenec 
lahko v okviru posameznega ukrepa vloži le eno vlogo (za en poslovni 
prostor). Najvišja višina dodeljene pomoči za subvencijo najemnine 
znaša 7.000 evrov, za subvencijo obratovalnih stroškov pa 2.000 evrov. 
Pomoč je namenjena izključno subvencioniranju stroškov, nastalih v 
času od 1. marca do 31. decembra 2020.

Med upravičene obratovalne stroške štejejo stroški za ogrevanje, 
električno energijo, komunalne storitve in porabo vode, medtem ko 
davek na dodano vrednost in druge dajatve, stroški čiščenja in 
čistilnega materiala, storitev upravnika, zavarovanja, zamudnih obresti 
in drugi stroški niso upravičeni. Rok za oddajo vlog je 26. marec. Za 
dodatne informacije se obrnite na tajnistvo.UGDOP@koper.si (s 
pripisom »za JR gospodarstvo«) oziroma v času uradnih ur pokličite na 
telefonsko številko 05 6646 330. Informacije o razpisu so na voljo tudi 
na Regionalnem razvojnem centru (SPOT svetovanje: Vlasta Starc, 05 
6637 582), Primorski gospodarski zbornici Koper (Alin Maršič, 05 
6625 830) in Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper (Andreja 
Kozlovič, 05 6139 013).

Vir: www.koper.si

OBČINA HRPELJE - KOZINA

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN št. 3

Postopek sprememb in dopolnitev OPN št. 3 obsega spremembo 
besedilnega dela OPN brez sprememb namenske rabe. Gradivo bo od 
23.3.2021 do vključno 23.4.2021 javno razgrnjeno na spletni strani 
Občine Hrpelje – Kozina (http://www.hrpelje-kozina.si) in v prostorih 
Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14. V prostorih občine 
je vpogled v gradivo možen v času uradnih ur občine po predhodnem 
naročilu na tel. št. (05) 620 53 60.

Javna obravnava se bo izvedla dne 14.4.2021, ob 17.00 uri preko 
ZOOM video konference. Zainteresirani za sodelovanje na javni 
obravnavi svojo prisotnost sporočite na elektronski naslov 
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si do vključno 13.4.2021. Javnost ima 
v času javne razgrnitve, do 23.4.2021, možnost dajati pripombe in 
predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo 
po pošti ali elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si  pri 
čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “sdOPN3 – 
pripombe”.

Vir: www.hrpelje-kozina.si

OBČINA PIRAN

JAVNI RAZPIS na področju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Piran za leto 2021 

Občina Piran razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Piran za leto 2021. Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani 
Občine Piran www.piran.si, na Uradu za gospodarstvo in turizem in v 
glavni pisarni Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran v času uradnih 
ur. Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 26. 4. 2021. Rok za 
oddajo zahtevka (z računi in dokazili o plačilu računov), ki je eden 
izmed pogojev za izplačilo odobrenih sredstev, je vključno do 1. 7. 
2021.

Vlogo je treba poslati v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Občina 
Piran, Urad za gospodarstvo in turizem, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, s 
pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2021« do vključno 26. 4. 
2021. Vloga se lahko odda tudi osebno v zaprti pisemski ovojnici v 
sprejemni pisarni (vložišču) Občine Piran v Piranu do vključno 26. 4. 
2021 do 12. ure, ovojnica mora biti izpolnjena kot že opisano. Kot 
zadnji dan prijave velja datum 26. 4. 2021 na poštnem žigu na 
priporočeni pošiljki. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani 
dobite tudi po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 05 6710 
328 ali 040 199 677, ga. Alenka Pograjc.

Vir: www.piran.si
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ZAKONODAJA - PODJETNIŠTVO

ZAPRTJA S.P. NI VEČ POTREBNO NAPOVEDATI

S 24. februarjem 2021 začne veljati sprememba Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki samostojnim podjetnikom umika 
obveznost, da vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti ali 
prenosom podjetja namero o prenehanju objavijo na spletnem portalu 
AJPES.

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1K) se črtata:

z 2. odstavek 75. člena, ki je samostojnim podjetnikom 
nalagal, da so vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja 
dejavnosti objavili namero o prenehanju opravljanja 
dejavnosti in ob tem navedli tudi dan prenehanja opravljanja 
dejavnosti;

z 5. odstavek 72.a člena, ki je samostojnim podjetnikom 
nalagal, da so morali pred vložitvijo prijave prenosa podjetja 
za vpis v register objaviti nameravan prenos podjetja na 
spletnih straneh AJPES.

Spremembe so pričele veljati s 24. februarjem 2021.

Zaprtje s.p. je sedaj nekoliko bolj poenostavljeno in zajema 
naslednje 4 korake:

1. Podjetnik odda obrazec o zaprtju podjetja na SPOT točki ali 
portalu SPOT

2. Podjetnik odda obrazec M-2 za odjavo iz obveznih socialnih 
zavarovanj

3. Podjetnik zapre poslovni račun na banki
4. V 60 dneh po izbrisu podjetnik na FURS odda davčni 

obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti

Vir: www.data.si

Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 za izračun sorazmernosti 
upošteva efektivni delovni čas, s katerim je povezan tudi čas odmora, 
torej obdobje opravljanja dela v posameznem mesecu.

Za čas odsotnosti ima na podlagi 137. člena ZDR-1 delavec pravico do 
nadomestila plače, in sicer v primerih in v trajanju, določenem z 
zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na 
strani delodajalca. Obdobje, za katerega delavec prejema nadomestilo 
(ne glede na to, koga posamezna nadomestila plače bremenijo) in ne 
plače, se upošteva pri določitvi višine subvencije, na način, da se 
znesek subvencije sorazmerno zmanjša.

MDDSZ poudarja, da glede na določbo drugega odstavka 29. člena 
ZDUOP, v smislu zakonske opredelitve, ne gre za efektivni delovni 
čas, temveč gre za čas, v katerem se opravlja delo, s katerim je 
povezana tudi pravica do odmora, saj pravica do odmora nastane le 
takrat, ko se delo tudi dejansko opravlja. V vseh ostalih primerih je 
delavec upravičen do nadomestila plače v skladu s 137. členom ZDR-1. 
Če je pravica do subvencije povezana z delom, opravljenem v krajšem 
delovnem času od polnega in ker je v prvem odstavku 29. člena 
ZDUOP plačilo subvencije vezano na »plačo«, je treba višino 
subvencije sorazmerno znižati glede na obseg delovnih dni 
nadomestila glede na delovne dni, ko je delo opravljeno. Če gre za 
nadomestilo, ki se obračunava del dneva, se sorazmernost upošteva 
enko kot pri pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. 
Delodajalec tudi ni upravičen do subvencije od plače delavcev, ki delo 
opravljajo v okviru javnih del.

Delodajalec je na podlagi devetega odstavka 137. člena ZDR-1 delavcu 
dolžan izplačati nadomestilo plače za tiste dneve in za toliko ur, kolikor 
znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih 
razlogov ne dela, zato MDDSZ pojasnjuje, da je možno sorazmernost 
izračunati tudi na podlagi opravljene urne obveznosti, če je obveznost 
pri delodajalcu določena na takšen način. Pri izračunu sorazmernosti se 
torej izhaja iz opravljene redne urne obveznosti v posameznem mesecu 
glede na polno mesečno obveznost v urah. Pri določanju polne 
mesečne obveznosti se upošteva enotni delovni koledar za posamezni 
mesec ob upoštevanju števila ur delovnega tedna, ki ga ima 
uveljavljenega posamezni delodajalec.

 Znesek subvencije se izračuna po naslednji formuli:

50 eur * (ure rednega dela + ure praznikov) / ure polne mesečne 
delovne obveznosti

Primer 1: delavec je v januarju koristil 2 dni dopusta, 5 dni je bil na 
bolniški, 1 dan je bil odsoten zaradi praznika, ostale dni je opravljal 
delo. Opravil je tudi 6 ur nadurnega dela. Delavec ima sklenjeno 
pogodbo za polni delovni čas, 40 ur tedensko.

50 * (104 + 8) / 168 = 33,33 eur

Ure rednega dela, so vse ure opravljene delovne ure, za katere se 
delavcu obračuna plača. Pri preračunu sorazmernega dela subvencije 
MP se upoštevajo tudi ure praznikov, ko bi delavec sicer (če ne bi bilo 
praznika) opravljal delo. Ne upoštevajo se morebitne nadure.

Primer 2: delavec je v januarju koristil 2 dni dopusta, 5 dni je bil na 
bolniški, 1 dan je bil odsoten zaradi praznika, ostale dni je opravljal 
delo. Delavec ima sklenjeno pogodbo za skrajšan delovni čas 6 ur 
dnevno, pri čemer je pri delodajalcu kot polni delovni čas določen 
delovni čas 40 ur tedensko.

50 * (78 + 6) / 168 = 25,00 eur

Skupna odsotnost: 2 + 5 + 1 = 8 dni,  Dnevi, ko je delavec opravljal delo 
je skupno 13 dni,  pri delovni obveznosti 6 ur dnevno to znaša 78 ur. 

Nadaljevanje na stran 11.

POVRAČILO DELA MINIMALNE PLAČE V 
OBLIKI MESEČNE SUBVENCIJE PO PKP8

1. Kdo je upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki 
mesečne subvencije?
Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o dodatnih ukrepih za 
omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP je delodajalec za vsakega 
delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov, določenih 
z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače 
za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s 
kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, ne presega zneska, 
določenega v skladu z Zakonom o minimalni plači - ZMinP, upravičen 
do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 
50 eurov. Na podlagi opredelitve, ki se veže na opredelitev minimalne 
plače iz 1. člena ZMinP, je po pojasnilu Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju; MDDSZ) 
delodajalec upravičen do subvencije za vse delavce, katerih osnovna 
plača za polni delovni čas ne presega zneska 1.024,24 EUR, kot je 
določen za leto 2021 (Uradni list RS, št. 12/21). Konkretna osnovna 
plača posameznega delavca se določi s pogodbo o zaposlitvi, pri čemer 
mora delodajalec upoštevati ureditev osnovne oziroma izhodiščne 
plače v kolektivni pogodbi, ki ga neposredno zavezuje in je lahko nižja 
od zakonsko določenega zneska minimalne plače. V primeru 
zaposlitve za krajši delovni čas se navedeni limit 1.024,24 eur osnovne 
plače sorazmerno zniža. Tako v primeru zaposlitve za polovični 
delovni čas limit znaša 512,12 eur.

2. V kakšni višini se izplača mesečna subvencija minimalne plače?
Mesečna subvencija minimalne plače za polni delovni čas se izplača v 
višini 50 eurov. Po pojasnilu MDDSZ je delodajalec upravičen do 
subvencije sorazmerno delovnemu času, za katerega je z delavcem v 
primeru krajšega delovnega časa sklenil pogodbo o zaposlitvi. Ker se 
opredelitev v drugem odstavku 29. člena ZDUOP veže tudi na delo, 
opravljeno v krajšem delovnem času od polnega ter je v prvem 
odstavku plačilo subvencije vezano na »plačo«, se glede na določbe 
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ZAKONODAJA

KAKO KUPITI KMETIJSKO ZEMLJIŠČE?

Kmetijska zemljišča, gozdovi in kmetije uživajo napram ostalim 
nepremičninam posebno zaščito. Iz tega razloga, veljajo strožji pogoji 
in določila, kako in kdaj se lahko kmetijsko zemljišče proda.

V prvem koraku je potrebno vsekakor pridobiti podatke o 
nepremičninah, ki jih lastnik želi prodati oz. podariti.  Izpisek iz 
zemljiške knjige lahko pridobite preko portala e-Sodstvo, podatke 
iz katastra pa pridobite preko portala Prostor. Pri prodaji 
kmetijskega zemljišča lahko prodajalec proda le cel lastninski ali 
solastninski delež kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije. Torej se 
lastništvo na kmetijski parceli ne sme deliti na manjše lastniške dele.
 
1. Objava ponudbe o prodaji kmetijskega zemljišča
Prodajalec mora na upravni enoti, kjer zemljišče leži, objaviti ponudbo 
skupaj s pogoji prodaje. Ponudba mora vsebovati podatke o prodajalcu, 
podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji, ceno in morebitne 
druge pogoje. Upravna enota, na območju katere kmetijsko zemljišče, 
gozd ali kmetija leži, mora ponudbo objaviti na oglasni deski in na 
enotnem državnem portalu eUprave. Ponudba mora biti objavljena na 
oglasni deski in na državnem portalu eUprave 30 dni.
 
2. Sprejem ponudbe za nakup kmetijskega zemljišča
Kupec, ki želi kupiti kmetijsko zemljišče mora sprejeti ponudbo v 30. 
dneh po objavi. Če nihče ne sprejme ponudbe za prodajo kmetijskega 
zemljišča ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati 
kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.
 
3. Predkupni upravičenci
Določene osebe imajo pri prodaji kmetijskega zemljišča predkupno 
pravico. Pri prodaji kmetijskega zemljišča so po 23. členu Zakona o 
kmetijskih zemljiščih predkupni upravičenci:
1. solastnik; 
2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, 
ki je naprodaj; 
3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj; 
4. drug kmet; 
5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, 
ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske 
oziroma gozdarske dejavnosti; 
6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za 
Republiko Slovenijo. 

Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto, pravico 
do nakupa določi po naslednjem vrstnem redu: 
1. kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno 
dejavnost; 
2. kmet, ki zemljišče sam obdeluje; 
3. kmet, ki ga določi prodajalec, razen v primeru, ko gre za 
prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, ki je stvarno 
premoženje države in mora prodajalec določiti kmeta na podlagi 
metode javne dražbe. 

4. Sklenitev prodajne pogodbe
Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, 
lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel
ponudbo.  
 
5. Odobritev pravnega posla
Po sklenitvi prodajne pogodbe mora kupec na upravno enoto vložiti 
vlogo za odobritev pravnega posla. Upravna enota pridobi potrdilo o 
namenski rabi po uradni dolžnosti. V postopku odobritve pravnega 
posla upravna enota le-tega posreduje stranki (kupcu), saj ga stranka 
potrebuje za overitev prodajne pogodbe pri notarju
 
Pri prodaji kmetijskega zemljišča se obračunava 2 % davek na promet 
nepremičnin. Zavezanec za plačilo davka je prodajalec. Zavezanec je 
lahko tudi kupec, če se stranki tako dogovorita. Osnova za odmero tega 
davka je prodajna cena nepremičnine. V kolikor je prodajalec pri 
prodaji ustvaril dobiček, torej je prodajna cena višja od vrednosti ob 
pridobitvi nepremičnine, mora prodajalec plačati tudi davek od 
kapitalskega dobička, ki/če ga je ustvaril pri prodaji nepremičnine. 
Stopnja tega davka znaša prvih 5 let po nakupu 25%, nato pa se vsakih 
naslednjih 5 let zmanjša za 5 odstotnih točk. Osnova je razlika med 
prodajno ceno in vrednostjo ob pridobitvi. 

Davka na kapitalski dobiček so opravičeni tisti, ki so kupili 
nepremičnino pred 1. januarjem 2002 ali so imeli vsaj zadnja tri 
leta pred prodajo na naslovu nepremičnine prijavljeno stalno 
prebivališče. Zavezanec za plačilo davka mora v 15 dneh po sklenitvi 
prodajne pogodbe pri pristojni davčni upravi vložiti prijavo za odmero 
davka. Davek mora prodajalec plačati v roku 30 dni po prejemu 
odločbe o odmeri. Prijavi mora priložiti tri izvode prodajne pogodbe in 
izvod prejšnje pogodbe, s katero je pridobil lastninsko pravico, 
oziroma izpisek iz zemljiške knjige, če je nepremičnina že vpisana v 
zemljiško knjigo. Davčni organ potrdi plačilo davka v obliki žiga na 
kupoprodajni pogodbi, ta izvod pogodbe je hkrati tudi tisti, na katerem 
notar overi prodajalčev podpis – kar je pogoj za vpis v zemljiško knjigo 
 
Ko je davek plačan, je potrebno notarsko overiti podpis na prodajni 
pogodbi. Če je zemljiškoknjižno dovolilo ločeno (ni del pogodbe), je 
potrebno overiti podpise na zemljiškoknjižnem dovolilu. Kupec 
postane dejanski lastnik nepremičnine šele, ko se vpiše kot lastnik v 
zemljiški knjigi. To lahko stori preko notarja, ki overi podpise na 
pogodbi, osebno v času uradnih ur na sodišču, ali po elektronski poti, za 
kar pa potrebuje elektronski podpis in varen poštni predal.

Vir: www.informiran.si

Nadaljevanje iz strani 10.

3.  Kateri delodajalci so upravičeni do subvencije minimalne 
plače?
Delodajalci v zasebnem sektorju, torej delodajalci, ki niso neposredni 
in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih 
proračunov so upravičeni do subvencije minimalne plače. Delodajalci, 
ki so  neposredni in posredni uporabniki proračuna RS in občinskih 
proračunov,  tuja diplomatska predstavništva in konzulati, 
mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter 
institucije, organi in agencije Evropske unije v RS, niso upravičeni do 
subvencije minimalne plače.

Vir: www.racunovodja.com

Pri prodaji gozda imajo po 47. členu Zakona o gozdovih 
predkupno pravico:
1. Republika Slovenija (za varovalne gozdove in gozdove s 
posebnim namenom); 
2. Lokalna skupnost, na območju katere ležijo gozdovi, ki se 
prodajajo (za gozdove s posebnim namenom); 
3. Republika Slovenija oz. pravna oseba, ki gospodari z 
gozdovi v lasti republike Slovenije (pri nakupu gozdov v kompleksu, 
večjem od 30 hektarjev; 
4. lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja; 
5. lastnik, katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja. 
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N E U S TAV N O S T  O D P O V E D I  Z A R A D I  
IZPOLNITVE POGOJEV ZA UPOKOJITEV

Ustavno sodišče je s sklepom U-I-16/21 začasno zadržalo izvrševanje 
tretjega, četrtega in petega odstavka 89. člena Zakona o delovnih 
razmerjih1 ter 156.a člena Zakona o javnih uslužbencih.2 Zadržane 
določbe bi delodajalcu omogočile, da bi smel dati delavcu odpoved 
pogodbe o zaposlitvi iz razloga, ker je ta izpolnil pogoje za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine. Zadržanje izvrševanja daje slutiti, da se 
Ustavno sodišče nagiba k temu, da bi takšen odpovedni razlog ocenilo 
kot neustaven. 

Dosedanje stališče spremenjeno brez pojasnila
V preteklih podobnih postopkih je Ustavno sodišče večkrat odločilo, 
da pobud oziroma zahtev sploh ne bo obravnavalo, in jih je zavrglo. 
Odločitev je utemeljevalo s tem, da predlagatelji, ki so izpodbijali 
zakonske ureditve o možnosti upokojevanja zaradi nastopa pogojev za 
upokojitev, niso izkazali ogroženosti pravic delavcev. Iz tokratnega 
zadržanja izvrševanja izhaja ne le, da Ustavno sodišče sedaj ocenjuje, 
da je podana ogroženost pravic delavcev, pač pa del besedila: "Ustavno 
sodišče s tem spreminja svoje stališče, po katerem prenehanje pogodbe 
o zaposlitvi zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine ne more pomeniti ogroženosti pravic delavcev, saj 
jim je socialna varnost na koncu poklicne kariere zagotovljena s 
pridobitvijo starostne pokojnine brez zmanjšanja," daje slutiti, da se 
Ustavno sodišče nagiba k oceni, da je odpovedni razlog izpolnitve 
pogojev za upokojitev v neskladju z ustavo.

Glede na preteklo prakso je takšna možnost dokaj presenetljiva in 
pričakovati bi bilo, da bo Ustavno sodišče v sklepu pojasnilo vsaj 
temeljne nosilne argumente za morebitno neustavnost. Tega v sklepu ni 
zaslediti. Povzete so le navedbe vlagatelja zahteve, da naj bi odpoved 
zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev povzročila:
- poslabšanje materialnega položaja delavcev (nižji odmerni odstotek 
pokojnine, prikrajšanje zaradi nezmožnosti prejemanja dela pokojnine 
poleg plače) in
- izgubo poklicnega udejstvovanja, lastnega potrjevanja z osebnim 
delom, občutka tako pridobljenega zadoščenja ter pomembnosti za 
družbo in s tem osebnega dostojanstva. 

Delodajalec je zdaj v celoti vezan na želje starejšega delavca
V zvezi z ureditvijo odpovedi iz razloga izpolnitve pogojev za 
upokojitev sta dva nasprotujoča si interesa:
1. Delavec lahko zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev kadarkoli 
odpove pogodbo o zaposlitvi. Lahko se odloči tudi, da bo delal s 
krajšim delovnim časom in s tem prejemal plačo za krajši delovni čas in 
še del pokojnine.
2. Na drugi strani pa delodajalec nima prav nobenega vzvoda, da bi 
lahko delavcu ob izpolnitvi pogojev za upokojitev dal odpoved. Celo 
več: starejšemu delavcu mora zagotavljati delo v prilagojenem režimu, 
ki časovno ni omejen, tako da delavec lahko, teoretično, vztraja v 
delovnem razmerju tudi do svojega 100. leta in več.

To seveda odpira neprijetno vprašanje, kateri delavci vztrajajo in zakaj. 
Pregled statistike namreč pokaže, da je delavcev, starejših od 65 let, 
relativno malo, žal pa ni javno dostopen podatek o tem, v katerih 
sektorjih oziroma pri katerih delodajalcih so ti delavci zaposleni. 

S  je določena pravica do socialne varnosti in 50. členom Ustave
pokojnine, z 49. členom pa pravica do svobode dela. Niti v Ustavi niti v 
mednarodnih konvencijah pa ni najti pravice, da bi le delavec sam 
odločal o tem, koliko let ali desetletij po tem, ko izpolni pogoje za 
upokojitev, bo še ostajal v delovnem razmerju. Trenutna splošna 
ureditev po  namreč omogoča prav to, da delavec vztraja v ZDR-1
delovnem razmerju tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev, 
delodajalec pa mu odpovedi pravzaprav ne more dati.  s krajšim 
delovnim časom, če se deloma upokoji.

ZAKONODAJA - PODJETNIŠTVO

Poslovni razlog običajno ni izpolnjen, ker delodajalec potrebuje delo 
določenega delovnega mesta, razlog odpovedi zaradi nesposobnosti 
pa v praksi ni izvedljiv, ker mora delodajalec po 7. členu ZVZD pri 
načrtovanju dela upoštevati duševne in telesne zmožnosti delavcev 
ter zmanjševati tveganja zaradi delovnih obremenitev, ki lahko 
vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri delu. Ekonomski vidik, da 
po trenutni ureditvi delavec lahko prejema plačo in še del pokojnine, 
če ostane zaposlen po tem, ko izpolni pogoje za upokojitev, pa ima še 
drugo plat: to je pravzaprav fiskalni ukrep države, s katerim je del 
bremena pokojninske blagajne prevalila na delodajalce. 

Tam, kjer prilagajanje ni potrebno, običajno tudi ni težnje, naj se 
delavec upokoji. Kjer pa so potrebne prilagoditve, se seveda zastavi 
vprašanje, ali je res obstoječi delodajalec tisti, ki mora za neomejeno 
obdobje delavcu zagotavljati delo in s tem zadovoljevati psihološko 
in ekonomsko komponento starejšega delavca ali pa je to morda 
naloga koga drugega.

Vir: www.iusinfo.si

OPOZORILO DELAVCU ZARADI ZAVRNITVE 
TESTA NA VIRUS SARS-CoV-2

Opis in uporaba dokumenta: 
S tem obrazcem si lahko delodajalec izdela pisno opozorilo, ki ga 
delavcu izroči ob prvi kršitvi obveznosti iz delovnega razmerja. 
Opozorilo vsebuje tudi poduk o možni odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
v primeru nove kršitve. Kršitev v tem primeru je obvezno testiranje na 
virus SARS-CoV-2, za zaposlene po določilih 3. člena Odloka o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/21).

Vpišite naziv delodajalca:
Primer: Delodajalec d.o.o. 
 
Vpišite ime, priimek in naslov delavca, ki je kršil delovno obveznost:
Primer: Klemen Gorenc, Lokve 23, Kamnik 
 
Vpišite EMŠO delavca:
Primer: 2304965500345 
 
Navedite datum, ko je delavec zavrnil testiranje na virus SARS-CoV-2:
Primer: 12.3.2021 
 
Vpišite kraj in datum podpisa tega opozorila:
Primer: Ljubljana, dne 9.3.2021
 
 
Vir: www.informiran.si

Delavec namreč kljub izpolnitvi 
pogojev za upokojitev prejema le 
del pokojnine, in ne celotne 
pokojnine, preostalo breme pa 
nosi konkretni delodajalec, ki 
mora izplačevati plačo, čeprav 
mora svoj delovni proces 
prilagajati delavcu, ki je izpolnil 
pogoje za upokojitev.

12 PODJETNIŠKI GLAS PRIMORSKE



KORISTNE INFORMACIJE

KRATKOTRAJNO DELO 2021

Prispevki za kratkotrajno delo 2021 so se povečali. Če so podjetniki za 
opravljanje kratkotrajnega dela za družinske člane lani plačevali 
prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,23 
evra mesečno, je letos znesek višji za 0,23 evra in znaša 5,46 evra 
mesečno. 

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v 
mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ desetimi 
zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ desetimi 
zaposlenimi, kadar ga opravljajo:
z zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni 
skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali 
samozaposlene osebe,
z zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni 
skupnosti enega od staršev lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda 
ali samozaposlene osebe,
z oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali 
samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena,
z starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v 
registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali 
zavoda ali samozaposlene osebe .

Še vedno velja- kratkotrajno delo 2021 – za 40 ur na teden
Kratkotrajno delo 2021 ostaja delo v obsegu največ 40 ur mesečno. Je 
neke vrste pomoč, za katero družinski člani ne prejemajo plačila. Vendar 
pa je potrebno osebo, ki bo opravljala kratkotrajno delo pred začetkom 
dela prijaviti pri Zavodu za zdravstveno varstvo Slovenije v zavarovanje 
za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in plačevati prispevek v 
višini 5,46 evra /mesečno. 

Ostaja evidenca ur za kratkotrajno delo 2021
Podjetnik, ki mu v podjetju pomagajo ožji družinski člani, mora za 
kratkotrajno delo 2021 voditi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu. 
Navodila glede evidence za kratkotrajno delo 2021 niso spremenjene.

Evidenca za kratkotrajno delo 2021 mora vsebovati sledeče podatke:

z osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja kratkotrajno 
delo,
z uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, kot jo je 
potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, po dnevih,
z skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni.

Za izvajanje nadzora delodajalec hrani evidenco še dve leti po prenehanju 
opravljanja kratkotrajnega dela osebe, ki je to delo opravljala.

Vir: www.data.si

Evidenco o opravljenem 
kratkotrajnem delu predloži 
delodajalec v podpis osebi, 
ki opravlja kratkotrajno 
delo, dnevno ob začetku in 
zaključku  opravljanja  
kratkotrajnega dela.

DIGITALNO ZELENO POTRDILO

Digitalno zeleno potrdilo je novost, ki jo Evropska komisija 
predlaga v sklopu ukrepov glede COVID-19. Digitalno zeleno 
potrdilo bo olajšalo prosto gibanje znotraj EU v času pandemije. Bliža 
se namreč poletje; čas dopustov in potovanj – čas, ko si ljudje želimo le 
pozitivna presenečenja. 

Digitalno zeleno potrdilo bi olajšalo gibanje
Digitalno zeleno potrdilo bi državljanom EU in njihovim družinam 
lajšalo varno prosto gibanje znotraj EU med pandemijo COVID-19. 
Dokazovalo bi, da je oseba:

z bila cepljena proti COVID-19
z prejela negativen rezultat testa
z prebolela COVID-19

Digitalno zeleno potrdilo ne bo pogoj za prosto gibanje
z V Bruslju poudarjajo, da digitalno zeleno potrdilo ne bo pogoj za 
prosto gibanje in ne bo nikogar diskriminiralo. S potrdilom bo 
prehajanje mej zgolj učinkovitejše in bo imetnikom olajšalo gibanje 
znotraj EU. 

V kakšni obliki bo digitalno zeleno potrdilo dostopno?
Digitalno zeleno potrdilo bo brezplačno in bo na voljo v digitalni 
obliki- Imetnik ga bo lahko hranil na pametnem telefonu. Na voljo pa 
bo tudi v papirnati različici. Potrdilo bo vsebovalo QR kodo za 
zagotovitev varnosti in verodostojnosti potrdila. Evropska komisija bo 
države članice podprla pri tehnični izvedbi potrdil. Vzpostavila pa bo 
tudi skupni portal, ki bo omogočal preverjanje potrdil po vsej EU.

 Slovenija podprla digitalno zeleno potrdilo
Glede na velikost lahko Slovenija rešitve zagotovi hitreje, kot je to 
mogoče v EU. To pa je razlog, da so v Sloveniji že začeli pripravljati 
izhodišča za vsebino, ki jo prinaša digitalno zeleno potrdilo. Primerne 
rešitve bodo pripravili sedaj, kasneje pa bodo aplikacijo nadgradili in 
uskladili na evropski ravni.

Digitalno zeleno potrdilo bi spodbudilo turizem
Potrdilo ne bo pogoj za prosto gibanje, temveč bi zgolj olajšalo 
potovanje cepljenim in necepljenim osebam s tem, ko bi odpravilo 
karanteno (in testiranje). Na ta način si Evropska komisija, zlasti pa 
države z močnim turističnim sektorjem, prizadevajo spodbuditi 
turizem. 

Vprašanje, ki ostaja odprto
Ne ve se še, ali bo v potrdilo vključeno tudi cepljenje z ruskim ali 
kitajskim cepivom. Cepiva, ki jih je odobrila Evropska agencija za 
zdravila (Ema) naj bi spadala v okvir potrdila, posamezne države pa naj 
bi lahko na primer priznala tudi cepljenje s Sputnikom V, v kolikor bi se 
tako odločile.

Vir: www.data.si
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KORISTNE INFORMACIJE

Izdajatelj:  D-Bartol d.o.o., Kampel 23d, 6000 Koper. Gsm: 041 953 023 ali 031 734 478, e-naslov: 
dbartol.kp@gmail.com. TRR: SI56 1010 0002 9030 834, Banka Koper. Publikacija izhaja v prvem tednu tekočega 
meseca in je brezplačno dostopna na  e-naslovih RRC Koper, društvo Zdrav podjetnik. Glavna in odgovorna 
urednica: Irena Bartolič

OSEBNI STEČAJ

Osebni stečaj je postopek pomemben tako za dolžnika, kot tudi njegove 
upnike. Zato je pomembno, da oboji točno vedo, kaj se v postopku 
dogaja. Informacije glede konkretnega postopka osebnega stečaja 
so zato javno objavljene in lahko do njih dostopa kdorkoli, 
brezplačno.  V kolikor ste v osebnem stečaju, lahko tako sami 
preverite, kaj se v vašem postopku osebnega stečaja dogaja. Prav tako 
pa lahko preverijo tudi vaši upniki. 

Registracija in prijava v AJPES 
Osebni stečaji so objavljeni na portalu AJPES. Za vpogled v podatke o 
osebnih stečajih (tako za vpogled o svoji zadevi, kot za vpogled druge 
osebe) registracija v portal AJPES ni potrebna. Lahko pa se, če želite, 
registrirate in prijavite. 
 
Vstop v register zadev osebnih stečajev na AJPESu 
Objave listin glede konkretnega osebnega stečaja boste našli v 
aplikaciji AJPESa - "Objave sklepov in pisanj izdanih v postopkih 
zaradi insolventnosti".  Konkretno zadevo osebnega stečaja najdete 
tako, da na AJPESu v levem meniju izberete: "IŠČEM" > "Uradne 
objave".
 

Odpre se vam več podrobnosti o konkretnem dejanju znotraj postopka 
osebnega stečaja. Konkretna listina, ki je podlaga za objavo, vam je na 
voljo, če na dnu strani izberete: "Vsebina procesnega dejanja".

Seznam osebnih stečajev najdete tu: Seznam osebnih stečajev, poiščete 
pa jih lahko tudi med e-objavami, kjer lahko poiščete konkretno osebo 
v osebnem stečaju. 

Vir: www.informiran.si

Iskanje med osebnimi stečaji 
V iskalniku med osebnimi stečaji lahko iščete, v kolikor razpolagate z 
ustreznimi podatki o zadevi.
 
Konkreten postopek osebnega stečaja najdete tako, da v iskalnik 
vpišete:
z opravilno številko zadeve, ali 
z ime in priimek in davčno številko osebe v stečaju. 
z Predlagamo, da med iskanje vpišete eno ali drugo kombinacijo in 
ostala polja pustite prazna.
 
Iskanje po objavah znotraj postopka osebnega stečaja 
z Rezultati iskanja bodo ponudili seznam zadev v konkretnem 
postopku, ki jih je sodišče objavilo o konkretni zadevi. Najnovejša 
objava je navedena na vrhu, najstarejša pa na koncu seznama.
z Iskanje nadaljujete tako, da izberete posamezno objavo (kliknete 
katerikoli povezavo v vrstici te objave) znotraj postopka osebnega 
stečaja, ki vas zanima.

REGRES ZA UPOKOJENCE V LETU 2021

Regres za upokojence 2021 bo Zavod večini uživalcev izplačal skupaj 
z junijskimi pokojninami 30. junija 2021. V primeru, da je pravica do 
pokojnine ali nadomestila posamezniku priznana po tem roku, se 
regres za upokojence 2021 izplača skupaj z izplačilom prve pokojnine 
ali prvega nadomestila. 

Kaj vse se všteva v višino pokojnine, ki je osnova za odmero višine 
regresa?
V znesek pokojnine se všteva tudi znesek dela vdovske pokojnine 
oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike 
pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete 
od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Regres za upokojence 2021 v sorazmernem delu
Upokojencem, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih 
pogodb izplačuje v sorazmernem delu, uživalcem družinskih ali 
vdovskih pokojnin, katerim se družinska in vdovska pokojnina 
izplačuje ločeno, uživalcem delnih pokojnin in pokojnin iz 116. člena 
tega zakona, se znesek za regres izplača v sorazmernem delu.

Novost , ki določa regres za upokojence 2021 je ta, da se letni dodatek v 
določenih primerih ne odmeri v sorazmernem delu kljub določbi 96. 
člena ZPIZ-2. Če osnova za odmero letnega dodatka ne presega  
525,00 evrov, se bo regres za upokojence 2021 v znesku 445,00 evrov 
izplačal v celotni višini, tudi v primeru, če je osnovni prejemek 
odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če 
se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Vsem ostalim 
uživalcem se bo letni dodatek izplačal glede na sorazmerni del 
osnovnega prejemka.

Regres za upokojence 2021 v tujini
Upokojencem, ki prejemajo pokojnino iz tujine, se bo regres za 
upokojence 2021 določil glede na skupen znesek pokojnin oziroma 
nadomestil iz slovenskega sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, prejetih v mesecu izplačila letnega dodatka, ter pokojnin, 
prejetih iz tujine v mesecu januarju 2021.

Kolikšen regres za upokojence 2021 vam pripada?
Višina izplačila dodatka je odvisna od višine pokojnine, ki jo 
prejemate. Za leto 2021 veljajo sledeči zneski izplačil:

Višina pokojnine                                Višina izplačanega dodatka
do 525,00 EUR                                 445,00 EUR
od 525,01 EUR do 630,00 EUR 305,00 EUR
od 630,01 EUR do 745,00 EUR 245,00 EUR
od 745,01 EUR do 900,00 EUR 195,00 EUR
več kot 900,00 EUR                 135,00 EUR

Vir: www.data.si 
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Društvo zdrav podjetnik 
Kampel 23/d, 6000 Koper 
Splet: www.zdrav-podjetnik.si 
Kontakt: info@zdrav-podjetnik.si 

 

PROJEKT:  MOJ ZELIŠČARSKI RECEPT  (IZ LOKALNIH SESTAVIN)  

 

Prijatelje Društva Zdrav podjetnik in ljubitelje zeliščarstva  vabimo, da se vključite v 

naš projekt MOJ ZELIŠČARSKI RECEPT,  s katerim želimo predstaviti izvirne recepte iz lokalnih surovin.  

V času naše vsesplošne izolacije  zaradi covid epidemie se  je sorazmerno veliko  posameznikov odločilo, 

da se preizkusi v svojih kuharskih sposobnostih.  Nekateri so to počeli samostojno, drugi v krogu svoje 

družine. 

Ocenjujemo, da se je v tem času izoblikovalo  veliko novih zamisli ,  več pozornosti so nekateri 

namenili pripravi bolj zdrave in uravnotežene prehrane . 

     

   

 

V Društvu Zdrav podjetnik vas vabimo, da z nami delite vaše izkušnje  in nam posredujete vaše 

inovativne zamisli, recepte in kulinarične izzive . Posredujte nam recepte  iz preizkušenih   novosti s 

področja lokalne kulinarike. 



Želimo pridobiti recepte z naslednjo vsebino: 

· Surovine naj bodo izključno lokalnega izvora 

· Vsak recept mora vsebovati vsaj eno sredozemsko zelišče  

· Pripravek naj bo že preizkušen  

· Vrsta izdelka ni opredel jena: lahko je kuhana , pečena ,  surova jed, pijača, sladica…. 

Pogoj je , da vsebuje vsaj eno zelišče 

·  Zaželena je tudi fotografija 

 

 

Obširnejšo predstavitev projekta  načrtujemo v mesecu maju 2021 (v kolikor bodo 

epidemiološke razmere dopuščale),  predstavitev  izbranih  receptov pa v mesecu septembru 

2021 na Eko točki. Ob koncu leta bomo iz zbranih predlogov pripravili priročnik v tiskani 

in elektronski obliki. Načrtujemo, da bomo s projektom nadaljevali dokler bo zanimanja 

med našimi prijatelji in  širšo populacijo. 

 

Vaše predloge  pričakujemo na email n aslov: info@zdrav-podjetnik.si (oblika predloga ni 

pomembna). Dodatne informacije: 041 836 011 ali 031 734 478. 

 

 

Vabljeni k sodelovanju. 

 

 

Društvo zdrav podjetnik 
Kampel 23/d, 6000 Koper 
Splet: www.zdrav-podjetnik.si 
Kontakt: info@zdrav-podjetnik.si 

 


