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Webinar: Povračilo stroška prevoza na delo zaradi spremembe 
Uredbe 
 
V zasebnem sektorju septembra 2021 začnejo veljati spremembe uredbe o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Pri povračilu stroška prevoza na delo in z njega je 
najprej pomembna delovnopravna obravnava, šele nato ji sledi davčna. Zato mora delodajalec najprej 
vedeti, kakšno višino povračila mora delavcu izplačati, šele nato mora preveriti, kakšna je njegova 
davčna obravnava in ne obratno. 
 

Čas in kraj webinarja: torek, 21. september 2021, od 9. do 10.30 ure preko spleta. Obvezna je predhodna spletna prijava, saj boste 
na vaš e-naslov prejeli povezavo do dogodka ter navodila glede izvedbe.  
 
Program: 
- Katere spremembe uredba prinaša in od kdaj dalje veljajo? 
- Ali se zaradi spremembe spreminja tudi delovnopravna ureditev povračila prevoza na delo in z njega? 
- Koliko je sedaj največji neobdavčen in »neoprispevčen« znesek povračila? 
- Kaj pomeni 140 EUR? 
- Kdaj lahko delodajalec delavcu neobdavčeno povrne strošek mesečne vozovnice? 
- Kako lahko delodajalec spremeni višino povračila po kilometrini, če ga zavezuje kolektivna pogodba ali interni akt? 
- Ali lahko delodajalec interni akt spremeni in ga prilagodi uredbi? 
- Ali se lahko delodajalec odloči, da bo zaradi spremembe uredbe vsem delavcem povrnil strošek izračunan iz kilometrine, čeprav imajo 

delavci možnost javnega prevoza? 
 
Seminar bo izvedla:Mag. Nina Scortegagna Kavčnik. 
Je specializirana za področje delovnega prav, samozaposlena v svojem podjetju Pravno svetovanje, Nina Scortegagna Kavčnik s.p.. V letih 
2014-2021 je bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije, od leta 2007-
2014 pa je bila zaposlena v notarski pisarni. Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah. Predava tudi na strokovnih konferencah kot so Dnevi 
delovnega prava in socialne varnosti. Je avtorica več kot 300 strokovnih  in nekaj znanstvenih člankov. Napisala je tudi več knjig s pravnega 
področja. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. Sodelovala je pri vseh pogajanjih za interventno 
zakonodajo. Več o njej si lahko preberete na www.ninascortegagna.si 
 
Kotizacija:  
• brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino, njihove družinske člane in pri njih zaposlene delavce, 
 
Rok za prijavo: 20. 9. 2021 oz. do zasedbe prostih mest. Število mest je omejeno! 
 
Elektronsko prijavo najdete na spletni strani OOZ Škofja Loka! 
 
Morebitna predhodna vprašanja pošljite najkasneje do petka, 17. 9. 2021, do 12.00 ure na OOZ Radovljica na naslov: petra.ambrozic@ozs.si! 
 
Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, Škofja Loka (04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net)  
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AKTUALNO 
 
Zakonitost obdelave osebnih podatkov pri unovčevanju BON21  (avtorica: Tamara Starič Petrović, 
OZS) 

 
 
S sprejemom Zakona o 
interventnih ukrepih za 
pomoč gospodarstvu in 

turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 je bil uveljavljen nov 
ukrep za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, 
turizma, športa in kulture – BON21.  
 
Med obveznostmi upravičencev ob koriščenju bonov je določena tudi 
obveznost predložiti ponudniku storitev kopijo osebne izkaznice ali 
potnega lista. Ali je tako določena obveznost skladna z vidika prava 
osebnih podatkov? Kakšne so dolžnosti ponudnikov, ki sprejemajo kopije 
osebnih dokumentov upravičencev? 
 
ZIUPGT v dvanajstem odstavku 43. člena določa, da ponudnik storitve 
od FURSa prejme sredstva v višini unovčenega bona in sicer na podlagi 
i. predložene pisne potrditve upravičenca in ii. kopije njegove osebne 
izkaznice ali potnega lista. Ponudnik storitve mora hraniti predložene 
pisne potrditve upravičenca, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega 
lista in vse izjave, ki so opredeljene v Uredbi, še dve leti od dneva 
unovčitve bona. Iz navedene določbe, torej, izhaja, da so upravičenci do 
bona dolžni ob koriščenju storitev ponudniku, poleg podpisane izjave o 
koriščenju bona, izročiti i. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice 
ali potnega lista) ali ii. osebni dokument kot tak, dolžnost ponudnika pa 
je, da nato pripravi kopijo osebnega dokumenta. 
 
Skladno z Ustavo RS je obdelava osebnih podatkov možna samo na 
podlagi zakona. Hkrati pa je pomembno, da je obseg osebnih podatkov, 
ki se obdelujejo, sorazmeren z namenom obdelave osebnih podatkov, ki 
mora biti že v naprej določen. V konkretnem primeru je namen obdelave 
osebnih podatkov zagotavljati zakonitost poslovanja ponudnikov, ki 
unovčujejo bone, da ne bi prihajalo do zlorabe oz. neupravičenega 
uveljavljanja povračil za unovčene bone. 
 
Za zagotavljanje zakonitosti poslovanja z BONI21 in uveljavljanjem 
povračil pri FURSu so, torej, ponudniki, ki sprejemajo bone kot plačilno 
sredstvo, upravičeni prejeti kopije osebnih dokumentov posameznikov – 
upravičencev do bonov. V primeru da upravičenec sam ne zagotovi 
kopije, jo je ponudnik upravičen sam izdelati. ZIUPGT kot pogoj za 

pridobitev sredstev v primeru unovčenja bona izrecno predpisuje 
predložitev kopije osebne izkaznice ali potne listine, kar, po mnenju 
Informacijskega pooblaščenca, zadostuje zahtevi po konkretni zakonski 
podlagi za kopiranje osebne izkaznice v smislu Zakona o osebni 
izkaznici oziroma Zakona o potnih listinah. 
 
Iz Mnenja izhaja tudi, da »V primeru zbiranja kopij osebnih dokumentov 
in njihove hrambe, kot to določa ZIUOOPE oz. ZIUPGT, gre torej za 
zakonito obdelavo osebnih podatkov, saj gre za izpolnjevanje zakonskih 
zahtev po točki (c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, prav tako 
ima tovrstno kopiranje ustrezno podlago po ZOIzk-1 ali ZPLD-1. Ob tem 
mora vsak ponudnik storitev upoštevati oziroma izpolnjevati tudi ostale 
zahteve predpisov, zlasti na kopijah osebnih dokumentov z ustrezno 
oznako zagotoviti, da se kopije ne bodo uporabljale za druge namene, 
ob pridobivanju kopij posameznikom zagotoviti vse ustrezne informacije 
iz 13. člena Splošne uredbe, zagotoviti po trajanju in v smislu 
zavarovanja osebnih podatkov ustrezno hrambo kopij ter na vlogo 
imetnika osebnega dokumenta izdati potrdilo o kopiji, na katerem bo 
naveden namen rabe in rok hrambe kopije.«. 
 
Pri tem je pomembno izpostaviti, da trenutno veljavni ZOIzk-1 oz. ZPLD-
1 prepovedujeta elektronsko hrambo kopij osebnih dokumentov. V 
Uradnem  listu RS 19. 3. 2021 je bila sicer objavljena sprememba ZOIzk-
1, skladno s katero je bila črtana prepoved elektronske hrambe kopij 
osebne izkaznice. Omenjeno se bo začelo uporabljati devet mesecev po 
uveljavitvi spremembe, ki nastopi 15 dni po objavi v Uradnem listu, tj. 
januarja 2022. To pomeni, da po začetku uporabe omenjene 
spremembe ZOIzk-1 navedena prepoved ne bo več v veljavi in, če bo še 
naprej obstajala pravna podlaga za izdelavo kopije osebne izkaznice (ne 
pa tudi potne listine!) v vezi z unovčitvijo bonov, bo le-to dovoljeno 
hraniti tudi v elektronski obliki. Pri Informacijskem pooblaščencu 
izpostavljajo, da bo zato še toliko bolj pomembno sprejeti in izvajati vse 
ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter sprejeti odgovornost za 
morebitno nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov. 
  
V primeru da potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije v zvezi s 13. 
členom Splošne uredbe (GDPR), se lahko obrnete na svetovalce OZS. 

 
KAJ SMEMO IN KAJ NE?  
 
V Uradnem listu RS št. 141/2021 je bil objavljen Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja 
okužb z virusom SARS-CoV-2. Odlok združuje ureditve več prej ločenih odlokov v zvezi z omejevanjem in obvladovanjem nalezljive bolezni 
COVID-19, kot so izpolnjevanje PCT pogoja za ponudnike in osebe, ki se udeležujejo dejavnosti, uporabo zaščitnih mask, 
samotestiranje, kritje stroškov in vpogled v dokazila o izpolnjevanju PCT pogoja itn. 
 
Trenutni odlok velja od 6. septembra 2021 dalje, vendar pa je minister Poklukar v medijih izjavil, da je ta teden namenjen 
prilagajanju, saj še vedno čakamo na dodatna pojasnila. 
 
Priporočamo vam, da navodila spremljate na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si v prispevku Kaj smemo in kaj ne? V njem ažurno 
objavljamo spremembe in navodila prisotojnih inštitucij ter pojasnila glede kritja stroškov. 
 
 
 
Odsotnost z dela in višina nadomestil (avtorica: Jasmina Malnar Molek, OZS) 

 
 
Z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) se je v 
obdobju od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021 uredil interventni 
ukrep nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ali 
nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, 
ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej.  
 
Višina nadomestila plače delavca, ki zaradi karantene na domu ne more 
opravljati dela, je v ZNUPZ različno določena glede na razlog oz. 
okoliščine, zaradi katerih je bil delavec v karanteni na domu. 

 
V skladu s prvim odstavkom 25. člena ZNUPZ je delavec, ki zaradi 
karantene na domu ne more opravljati dela, upravičen do 
nadomestila plače v skladu s tem zakonom. Višina nadomestila plače 
delavca, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati dela, je v 
ZNUPZ različno določena glede na razlog oz. okoliščine, zaradi katerih 
je bil delavec v karanteni na domu. 
ZNUPZ v 27. členu določa podlago odsotnosti z dela delavca v primeru 
karantene na domu po stiku ali sumu stika z okuženo osebo, pri čemer 
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do stika ni prišlo med opravljanjem dela za delodajalca (80 
odstotkov osnove), ter v primeru karantene na domu po stiku z 
okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca (100 
odstotkov osnove). Nadomestilo plače pa ne sme biti nižje od 
minimalne plače v Republiki Sloveniji (sedmi odstavek 27. člena 
ZNUPZ). 
 
Delavec, ki je v karanteni na domu, mora najpozneje v 24 urah 
obvestiti delodajalca, da je v karanteni, in o razlogih za karanteno na 
domu (četrti odstavek 27. člena ZNUPZ) ter najpozneje v treh delovnih 
dneh od prejema dokazila o napotitvi v karanteno na domu to 
posredovati delodajalcu (peti odstavek 27. člena ZNUPZ). 
V kolikor ima delavec, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati 
dela, v skladu z ZNUPZ opravičeno podlago odsotnosti z dela, lahko 
delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz sedmega odstavka 29. člena 
ZNUPZ, uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil 
plače za tega delavca, če izjavi, da ne more organizirati dela na 
domu za delavca, ki je bil v karanteni na domu (četrti odstavek 
25. člena ZNUPZ). 
Z interventnim zakonom ZNUPZ se je torej v obdobju trajanja ukrepov 
od 25. do 35. člena ZNUPZ (tj. od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021) 
posebej uredila podlaga odsotnosti z dela delavcev, ki zaradi karantene 
na domu v skladu s tem zakonom ne morejo opravljati dela. V kolikor 
pa v primeru napotitve v karanteno na domu delavca ni podana 
opravičena odsotnost delavca z dela v skladu z ZNUPZ, je potrebno 

preveriti vse okoliščine posameznega primera in napotitev v karanteno 
na domu ter nemožnost opravljanja dela presojati znotraj vseh 
dejstev tudi v okviru drugih podlag odsotnosti z dela v skladu z ZDR-1. 
V kolikor delavec zaradi karantene na domu ne more opravljati dela 
in hkrati ni podana podlaga odsotnosti v skladu z ZNUPZ (27. člen 
ZNUPZ), se mora delavec z delodajalcem dogovoriti o ustrezni podlagi 
odsotnosti, neopravljanje dela (brez podlage opravičene odsotnosti) pa 
pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in je lahko podlaga za 
ukrepanje delodajalca v skladu z ZDR-1. 
V zvezi z napotitvijo delavca v karanteno na domu še pojasnjujemo, da 
v kolikor delodajalec delavcu v tem času organizira delo na 
domu, potem delavec v tem času ni odsoten, ampak še vedno opravlja 
delo in posledično za to obdobje prejme plačo.  
 
Obširnejša pojasnila v zvezi z obveznostjo opravljanja dela na domu ali 
drugem kraju zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja 
koronavirusne bolezni COVID-19 na podlagi 169. člena ZDR-1 so 
dostopna na spletni strani (https://www.gov.si/novice/2021-06-15-
obveznost-opravljanja-drugega-dela-oziroma-dela-na-drugem-kraju-
zaradi-izvajanja-ukrepov-preprecitve-sirjenja-koronavirusne-bolezni/.  
 
Prav tako jih najdete na spletni strani OOZ Škofja Loka v 
prispevku Ukrepi za pomoč gospodarstvu (18-september), kjer 
ponovno objavljamo tudi pojasnila glede dela od doma. 

 

 
 
 
Obveznost uporabe zaščitnih mask glede na trenutno veljavne predpise (avtorica: Tamara Starič Petrović, OZS) 

 
 
Zadnje čase se na strokovno službo OZS obračajo člani z vprašanjem, 
ali je nošenje mask v zaprtih prostorih (denimo trgovinah) trenutno 
predpisano. Nadalje jih zanima tudi, ali je opustitev te obveznosti (če 
obstaja), lahko sankcionirana s strani pristojnih organov. 
Glede na množico informacij, ki krožijo po medijih in na socialnih 
omrežjih, ne preseneča, da so obrtniki in podjetniki zmedeni in ne vedo, 
kaj drži. V nadaljevanju bom predstavila trenutno veljavno pravno 
podlago za ukrep nošenja mask z ozirom na prakso Ustavnega sodišča. 
 
Pravna podlaga 
Skladno s trenutno veljavnim Odlokom o začasnih ukrepih za 
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, 
je uporaba zaščitne maske obvezna: 

- pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma 
prostorih in 

- pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma 
prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 
metra, in v osebnih vozilih. 

Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in sicer na 
podlagi prvega odstavka 39. člena ter prvega odstavka 9. člena ZNB. 
Odlok zaenkrat še ni bil predmet presoje s strani USRS. 
 
Presoja s strani Ustavnega sodišča RS 
USRS pa je v preteklosti presojalo skladnost 39. člena ZNB – točneje 2. 
in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB – z Ustavo RS, medtem ko 
se do Odloka (oz. njegovega predhodnika, ki je obravnaval vsebinsko 
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podobno področje) zaenkrat še ni vsebinsko izreklo. Zato ne drži 
stališče, da je USRS razveljavilo Odlok (oz. vsebinsko enak odlok, ki je 
prenehal veljati) in odločilo, da ukrep nošenja mask ni skladen z Ustavo 
RS. 
USRS je sicer razveljavilo določene prej veljavne odloke in ugotovilo 
protiustavnost 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB, ki sta bili 
podlaga za razveljavljene odloke, vendar le kolikor so zadevali ukrep 
začasne prepovedi zbiranja in združevanja. Pri tem pa je pomembno 
izpostaviti, da je bil glavni očitek USRS v Odločbi, da zakonodajalec (tj. 
Državni zbor) pri sprejemanju ZNB (in konkretno 2. in 3. točke prvega 
odstavka 39. člena) ni zagotovil skladnosti z Ustavo RS, saj je pooblastila 
izvršilni oblasti (tj. Vladi RS) za sprejemanje ukrepov določil preohlapno, 
četudi določeni ukrepi lahko posegajo v človekove pravice in temeljne 
svoboščine. 
USRS se je odločilo, da omenjeni dve točki 39. člena ZNB ne razveljavi 
(tj. črta iz ZNB), temveč je zgolj ugotovilo protiustavnost in omogočilo 
Državnemu zboru dva meseca časa po objavi Odločbe v Uradnem listu 
RS (tj. do 4. avgusta 2021), da je ustrezno spremenil ZNB. USRS je v 
Odločbi zapisalo, da omogočajo dodaten rok ravno zato, da ne bi vsi 
odloki, ki urejajo ukrepe v boju proti epidemiji virusa SARS-CoV-2, ostali 
brez veljavne pravne podlage. Nadalje so navedli, da omenjeni dve točki 
prvega odstavka 39. člena ZNB veljata do oprave neskladnosti ZNB z 
Ustavo RS. 
Državni zbor je med poletjem tudi glasoval o noveli ZNB (ZNB-D), ki pa 
potem ni prejela zadostne podpore v Državnem zboru. Tako zaenkrat 
ostaja enako stanje kot prej – 2. in 3. točka prvega odstavka 39. člena 
ZNB sta sicer še vedno ugotovljeni za protiustavni, vendar ker nista bili 
razveljavljeni, se novi odloki, sprejeti na njuni podlagi, lahko uporabljajo. 
Zato tudi ni ovir za uporabo Odloka in s tem tudi ukrepa uporabe 
zaščitne maske. 
 
Odločitve rednih sodišč v zvezi z ukrepom uporabe zaščitnih 
mask 
Po drugi strani pa so nekatera (višja) sodišča pri odločanju o pritožbah 
zoper odločitve nižjih sodišč sprejela stališče, da odloki, ki so bili sprejeti 
na podlagi 39. člena ZNB, ne predstavljajo ustrezne pravne podlage za 
izrekanje prekrškov in zato zavračajo njihovo uporabo.  

Vendar je treba biti pazljiv – odločitve rednih sodišč veljajo samo v 
konkretnih in posameznih postopkih, ki se vodijo pred temi sodišči. Tako 
tudi odločitve rednih sodišč veljajo samo za konkretne postopke in 
primere, ne pa tudi na splošno. Tudi ni nepomembno, da je v obeh 
zadevah šlo za uporabo zaščitne maske na odprtem javnem prostoru. 
Poleg tega je treba upoštevati, da je sodišče v eni izmed navedenih 
zadev celo izrecno zapisalo, da je ukrep uporabe zaščitne maske 
potreben in koristen, vendar pa žal, po mnenju sodišča, nima ustrezne 
zakonske podlage. 
 
V praksi 
Glede na to, da Odlok ta hip še velja (enako kot pravna podlaga, na 
podlagi katerega je bil sprejet), bi lahko inšpektor na podlagi 54. člena 
ZNB tudi izdal globo za pravno osebo, odgovorno osebo (torej direktorja 
ali delavca, ki je zadolžen za to področje v družbi) in posameznika. Globe 
se gibljejo od 4.000 EUR do 100.000 EUR za pravno osebo in med 400 
EUR in 4.000 EUR za posameznika in odgovorno osebo. Na splošno pa 
velja, da se v hitrem postopku lahko izda samo najnižja predpisana 
globa, torej 4.000 EUR oz. 400 EUR. 
 
Inšpektorji nimajo pristojnosti, da bi odlok, ki ga sprejme Vlada RS, 
razveljavili ali ne uporabili v konkretnem primeru, vse dokler ta ni 
razveljavljen ali pa dokler ni razveljavljena pravna podlaga, na podlagi 
katere je bil sprejet konkreten podzakonski akt (v našem primeru torej 
ZNB). To pomeni, da v primeru, da inšpektor zazna prekršek (denimo, 
zavračanje posameznika, da nosi zaščitno masko v zaprtem prostoru), 
lahko začne prekrškovni postopek in lahko izda globo. 
Ali bo potem v postopku sodnega varstva oz. kasneje pritožbe (višje) 
sodišče razveljavilo odločbo inšpektorja, je težko reči v naprej.  
 
Glede na nakazano smer v trenutno veljavni sodni praksi, obstaja 
verjetnost, da bi sodišče menilo, da ni ustrezne podlage za prekršek. Ni 
pa to nujno, zlasti ne v primeru ne-uporabe mask v zaprtih prostorih, 
kjer se opravlja gospodarska dejavnost, saj 4. točka prvega odstavka 
39. člena ZNB, ki ureja omejitve in prepovedi prometa posameznih vrst 
blaga in izdelkov, ni bila (še) ugotovljena za prostiustavno ali 
razveljavljena s strani USRS. 

 
 

DAVČNO PODROČJE 
 
Združeno kraljestvo in DDV v letu 2021 (avtorica: Tadeja Bučar, OZS) 

 
 
S 1.1.2021 veljajo za poslovanje z Združenim kraljestvom Velike 
Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju ZK) z vidika davka na dodano 
vrednost (nadaljevanju DDV) spremenjena pravila, saj se ZK obravnava 
kot tretja država. 
 
Promet blaga 
Pri dobavah blaga (smiselno veljajo določbe tudi za pridobitve blaga) je 
potrebno ločevati, ali je dobava blaga opravljena davčnemu zavezancu 
v ZK ali davčnemu zavezancu na Severno Irsko. Izvoz blaga v ZK in uvoz 
blaga iz ZK je podvržen carinskemu nadzoru in zanj veljajo pravila za 
uvoz in izvoz. 
Dobava blaga v ZK (brez Severne Irske) se z vidika DDV obravnava kot 
oproščena izvozna dobava (polje 11 obračuna DDV, ni poročanja v 
rekapitulacijsko poročilo). Pridobitev blaga iz ZK se obravnava kot uvoz. 
Dobave blaga med Slovenijo in Severno Irsko se štejejo za transakcije 
znotraj EU. Na podlagi Protokola o Irski in Severni Irski, ki velja od 1. 1. 
2021, se za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024 za registracijo in 
identifikacijo davčnih zavezancev iz Severne Irske za namene transakcij 

z blagom uporablja oznaka XI (ti davčni zavezanci bodo v povezavi z 
dobavami blaga znotraj Unije pridobili identifikacijsko številko za 
namene DDV s predpono XI). Dobave blaga na Severno Irsko se, ob 
izpolnjevanju pogojev za oprostitev plačila DDV po 46. členu Zakona o 
davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1), šteje kot 
oproščena dobava blaga znotraj Unije (poročanje v polje 12 DDV-O ter 
v rekapitulacijsko poročilo). 
 
Pridobitve blaga iz Severne Irske se štejejo za pridobitve  blaga znotraj 
Unije (poročanje v polja 32, 33, 23, 24 in 24b obračuna DDV). 
 
Promet storitev 
Pri storitvah se tako ZK kot Severna Irska obravnavata kot tretja država 
(zato sta v primeru storitev z oznako ZK mišljeni tako Združeno 
kraljestvo Velike Britanije kakor tudi Severna Irska). Obdavčitev storitev 
je odvisna od različnih dejavnikov, praviloma pa so storitve, opravljene 
med davčnimi zavezanci, obdavčene po kraju, kjer ima prejemnik 
storitve sedež svoje dejavnosti – splošno pravilo iz 25.člena ZDDV-1. 

 
Prenova REK obrazcev (vir: FURS) 

 
 
Poenostavitve se pripravljajo tudi pri REK obrazcih. Finančna uprava je 
namreč začela s prenovo REK obrazcev, pri kateri je osnovno izhodišče 
ukinitev obstoječih REK obrazcev: REK-1, REK-1a, REK-2, REK-1f, PNiPD 
in statističnega obrazca ZAP/M. 
Vsi ti obrazci skupaj danes obsegajo več kot 300 različnih 
rubrik za vnos. Novi REK obrazec, ki je v pripravi, gre za tako 
imenovani iREK, bo vseboval malo več kot 100 različnih rubrik 
za vnos. Z uvedbo iREK obrazca bo omogočeno popravljanje 

posameznega individualnega REK obrazca in plačniku davka ne 
bo treba popravljati celotnega predloženega REK obrazca, kot 
doslej. Gre za poenostavitve, ki bodo davčnim zavezancem, 
predvsem njihovim računovodjem, v veliko pomoč. 
Davčni zavezanec bo tako predložil le podatke na individualnih REK 
obrazcih po posameznem prejemniku dohodka oziroma zavarovancu. Da 
bi bil novi REK obrazec čim bolj prijazen do davčnih zavezancev, bo 
FURS določil nabor podatkov, ki omogoča čim več avtomatičnih 
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izračunov obračunanih obveznosti in obveznosti za plačilo ter izračun 
skupnih zneskov terjatev za davčno knjigovodstvo. Prav tako bo določil, 
da se v okviru popravljanja predloženih podatkov lahko popravljajo 
podatki na nivoju individualnega REK obrazca brez popravljanja zbirnega 
REK obrazca. Izračun podatkov, potrebnih za vzpostavitev terjatev v 
davčnem knjigovodstvu, pa bo omogočen v sistemu eDavki. 
Z minimalno dopolnitvijo iREK obrazca bo odpravljeno tudi sedanje 
poročanje izplačevalcev za potrebe Statističnega urada Republike 
Slovenije, oziroma ukinitev obrazca ZAP-M. 
Poleg tega bo FURS tudi poskrbel, da bo novi iREK obrazec racionalnejši 
pri delovanju Finančne uprave. V ta namen bo vključil nabor podatkov 

tako, da se povzroča čim manj sprememb v zalednih sistemih, v katerih 
se zagotavljajo REK podatki za potrebe drugih postopkov znotraj 
Finančne uprave (podatki za sestavitev informativnega izračuna 
dohodnine, podatki za razkritja, idr.) ter za izmenjave z zunanjimi 
odjemalci. 
 
Podrobnejši koncept in osnutek novega REK obrazca bo najprej 
predstavljen strokovni javnosti v torek, 7. 9. 2021, programerjem, ki 
izdelujejo programe za obračun dohodkov, v ponedeljek 13. 9. 2021 pa 
bo predstavljen računovodjem, davčnim svetovalcem in revizorjem.  
Uvedbo novega iREK obrazca FURS načrtuje za 1. 4. 2022. 

 
 

GRADBENI ZAKON – VODJA DEL (avtor: Janko Rozman, OZS) 

 
Naj vas vse, ki še nimate urejeno zahtevo Gradbenega zakona (14. člen), glede vodij del, spomnimo, da je 
24. september 2021 zadnji dan za oddajo prijave k mojstrskemu izpitu za letošnje leto (naslednje 
prijave bodo možne spomladi).  
Kljub nekaterim informacijam, da se bo mogoče nekoliko spremenila gradbena zakonodaja (na boljše za 
izvajalce), zaenkrat glede te spremembe slabo kaže, saj trenutno na nivoju državne uprave ni politične volje 
in dogovora po spreminjanju tega zakona.  
 

Naj spomnimo tudi, da zakonsko določeni prehodni rok glede redne/polne zaposlitve vodje del pri vsakem izvajalcu posebej, ki se zagotovo ne bo več 
podaljševal, poteče 31. maja 2022. 
Ker običajno mojstrski izpit traja približno eno leto, bo ta rok že tako skoraj nemogoče ujeti, ampak vseeno bolje malo prepozno, kot nikoli (razumen 
gradbeni inšpektor bo verjetno malo pogledal skozi prste, če mu boste dokazali, da ste že na npr. ¾ izpita). 
Z opravljenim mojstrskim izpitom lahko oseba vodi posamezna dela (iz svojega strokovnega področja), ne more pa voditi gradnje celotnih zahtevnih in 
manj zahtevnih objektov (lahko vodi nezahtevne – teh je zelo malo, to so male, enoetažne zadeve pod 25 m2 tlorisa). 
 
Vodje del ne rabijo zagotoviti izvajalci tistih zaključnih del, ki pomembno ne vplivajo na bistvene zahteve za objekte, za lažjo predstavo 
naštejmo nekatere najbolj pogoste dejavnosti za katere vodje del niso obvezni (seznam je v skladu z uradno klasifikacijo SKD):  
 
43.3 Zaključna gradbena dela (torej samo tista od teh del, ki pomembno ne vplivajo na objekt – ocenjuje se vsak objekt posebej, za 
zahtevne objekte lahko rečemo, da to zanje ne velja) 
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva  
43.330 Oblaganje tal in sten  
43.341 Steklarska dela  

43.342 Pleskarska dela  
43.390 Druga zaključna gradbena dela  

Za vsa druga dela je potrebno zagotoviti vodenje del v skladu s 14. členom Gradbenega zakona (ni drugih izjem). 
Dodatne informacije nudi strokovna služba OOZ Škofja Loka! 
 

USPOSABLJANJE ZA VOZNIKE – KODA 95 
  
OOZ Škofja Loka vsako leto v sodelovanju z OZS pripravi usposabljanje za voznike - koda 95. Če bodo razmere 
dopuščale, bomo usposabljanje voznikov po programu 2020 in 2021 izvedli v Škofji Loki po naslednjem 
razporedu:  

25. 9. 2021 – sobota (program 2020), 9. 10. 2021 – sobota (program 2021) 
 

Strošek udeležbe: 
 21 EUR (z vključenim DDV) za člane OOZ Škofja Loka in njihove zaposlene 
 50 EUR (z vključenim DDV) za ostale udeležence. 

PRIJAVE na telefon 04 50 60 200 ali po e-pošti na naslov: ooz.sk.loka@siol.net 
 
 

STROKOVNA EKSKURZIJA SEKCIJE LESARJEV 
 

FIRMA REHAU AG & CO IN TRI DEŽELE: FRANKOVSKA, SAŠKA, ČEŠKA 
(21. – 24. 10. 2021) 

 
Se še spomnite? Spomladi 2020 smo že načrtovali obisk podjetja Rehau. Žal so nam takratne razmere namero 
preprečile. Tokrat upamo, da nam bo končno uspelo, zato Sekcija lesarjev pri OOZ Škofja Loka v sodelovanju s 
Potovanja Pisanec ponovno razpisuje strokovno ekskurzijo, v sklopu katere bomo v času od 21. do 24. 10. 2021 
obiskali podjetje Rehau AG&Co ter tri dežele: Frankovsko, Saško in Češko.   
 

Podrobnejši program in prijavnica se nahajata na spletni strani OOZ Škofja Loka! Lesarji v svojo družbo vabijo tudi ostale člane zbornice! 
 
Del stroškov v višini 50 EUR na obratovalnico članom Sekcije lesarjev krije sekcija iz svojih sredstev za delovanje v letu 2021. 
 
ROK ZA PRIJAVO: 12. 9. 2021!!! 
 
Prednost pri prijavi imajo vsi tisti, ki so strošek že vplačali v letu 2020 in jim je bila izdana vrednotnica potovalne agencije, VENDAR 
MORAJO SVOJO PRIJAVO POTRDITI DO 12. 9. 2021. 
Dodatne informacije: OOZ Škofja Loka (tel. 04 5060 200, ooz.sk.loka@siol.net). 
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Vabilo na srečanje z Loško zadrugo 
 
Razvojna agencija Sora d.o.o. in Loška zadruga vabita GOSTINCE IN  
TURISTIČNE KMETIJE na srečanje z naslovom:  
 

MOŽNOSTI SODELOVANJA Z LOŠKO ZADRUGO PRI DOBAVI ŽIVIL 
 
Delavnica bo potekala v ponedeljek, 13. septembra 2021, od 9. do 11. ure 
v prostorih Loške zadruge, Kidričeva c. 63a, Škofja Loka. 
 
Lokalna Loška zadruga ponuja kvalitetne izdelke različnih dobaviteljev s 
Škofjeloškega in tudi širše, zato verjamemo, da vam je lahko korekten partner pri 

dobavi surovin in izdelkov, ki jih uporabljate pri pripravi vaših kulinaričnih dobrot.  
 
Mitja Vodnjov, direktor Loške zadruge, vam bo, skupaj s sodelavci, predstavil možnosti sodelovanja pri dobavi lokalnih izdelkov za vaš 
gostinski obrat. Tako boste spoznali izdelke Loške mlekarne, Domačega kotička in Loških mesnin. Vas, kot uporabnike teh izdelkov pa 
seveda pozivamo, da na srečanju izpostavite svoje izkušnje, pomisleke in predloge.  
 
PRIJAVE: najkasneje do petka, 10.9.2021 na e-mail naslovu: andreja.kriznar@visitskofjaloka.si  
Prijave so obvezne!  
Dodatne informacije: Andreja Križnar, 041 424 776, andreja.kriznar@visitskofjaloka.si 
 
 
 

TEDEN PODEŽELJA NA LOŠKEM 2021 – vabilo za gostince! 
 
V tednu od 2. 10. do 9. 10. 2021 se bo na Škofjeloškem, že tradicionalno, 19-to leto zapored, 
odvijal Teden podeželja na Loškem.  
 
Namen tega tedna je povezovanje institucij in društev, ki delujemo na področju razvoja 
podeželja, ob organizaciji in izvedbi različnih dogodkov. V sodelovanju s partnerji pripravljamo 
tržnice, svetovanje o vzgoji semen ter predstavitev rezultatov analize kmetijstva na Škofjeloškem 
in uresničevanja strategije LAS loškega pogorja. Vsebine bodo obogatili še čebelarski oz. medeni 
dogodki ter strokovna turistična vodenja po Dvorcu Visoko in po utrdbi na Golem Vrhu. Za 
podrobnejši program kliknite na www.ra-sora.si.  
 
Vse GOSTINSKE PONUDNIKE pa v okviru Tedna podeželja vabimo še na:  
- Delavnico peke kruha in drobnega pekovskega peciva (ponedeljek, 4. 10. 2021) 
- Kulinarično delavnico na temo starih loških jedi  (torek, 5. 10. 2021) 
 
Delavnici sta brezplačni in sta del vsebin projekta Okusi Škofjeloškega.  
Obvezne so predhodne prijave po e-pošti: julija.primozic@ozs.si ali kristina.miklavcic@ra.sora.si 
 

 

POZIV K PRIPRAVI MENIJEV ZA FESTIVAL OKUSI 
ŠKOFJELOŠKEGA 
 
Vse gostince in turistične kmetije, ki so izrazili interes po sodelovanju na kulinaričnem festivalu Okusi 
škofjeloškega želimo obvestiti, da bo le-ta potekal od 15. do 30. januarja 2022. 
 
Ker želimo pravočasno pričeti s pripravo promocijskih materialov ter nadaljevati sodelovanje s kuharskim 
mojstrom Urošem Štefelinom, vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj, ki se nanašajo na predlog 
vašega menija. 
 

Prosimo vas, da pri pripravi menijev upoštevate uporabo lokalnih sestavin ter čas izvedbe festivala (konec januarja). Pomagate si 
lahko tudi z usmeritvami, ki jih je pripravil Uroš Štefelin in jih najdete na naši spletni strani. 
 
Prosimo, da nam odgovore na vprašanja glede menija, ki jih prav tako objavljamo na naši spletni strani, posredujte najpozneje do petka, 
24. septembra 2021.  
 
Zelo veseli bomo, če boste zraven priložili še kakšno fotografijo izdelanega krožnika s predstavitvijo jedi. 
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Aktualne novice s področja obrti in podjetništva 
lahko spremljate: 
 
 na naši spletni strani: www.ooz-skofjaloka.si, 
 FB: ww.facebook.com/OOZSkofjaLoka/ in  
 na valovih Radia Sora vsak ponedeljek ob 11.30 uri - 
oddaja Obrtno-podjetniški utrip. 
 
 
GORENJSKI GLAS VABI K OGLAŠEVANJU – 
IZDANA BO NOVA PRILOGA »KARAVANKE«! 
 
Gorenjski glas, v sodelovanju s slovensko manjšino na 
avstrijskem Koroškem, pričenja z izdajanjem edinstvene 
časopisne  priloge Karavanke.  
 
Karavanke prinašajo pregled  življenja in dela na obeh straneh 
meje, še posebej turizma, kulture, izobraževanja, skupnih 
projektov in gospodarstva dveh sosednjih pokrajin.  
 
Karavanke bodo izhajale kot priloga Gorenjskega glasa in Novic, 
časopisa slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. Izhajale 
bodo v nakladi 16.000 izvodov. 
 
Vabijo vas, da ste tudi vi del te skupne zgodbe in se jim pridružite 
s predstavitvijo ali oglasom. 
 
Dodatne informacije: Marjan Potočnik, 051 697 730 
 

 
 
 

 
 
 

Rokodelsko na Visokem - dogodek ob 10-letnici Rokodelskega centra DUO Škofja Loka 
  

Rokodelski dogodek se vrača na Dvorec Visoko! V nedeljo, 12. 9. 2021, bo praznovanje rokodelstva Škofjeloškega.  
 

12. septembra 2021 bo okolica dvorca na Visokem posvečena rokodelcem in rokodelkam, ki soustvarjajo dogajanje v Škofji Loki, pridružili pa se bodo 
tudi drugi, ki so v prvih desetih letih soustvarjali in bogatili vsebino RC DUO Škofja Loka, katerega pomemben člen so rokodelci – člani OOZ Škofja 
Loka. 
 
Nedeljski dan bo posvečen sejemskemu dogajanju, prikazu različnih rokodelskih tehnik, delavnicam z mojstri in mojstricami, fotografskim razstavam na 
prostem, otroškemu programu in pripovedovanju za male in velike, kulinariki in glasbi. Dogajanje na prostem se bo začelo ob 10. uri in se zaključilo z 
večernim koncertom ob 18. uri - s koncertom Katarine Juvančič in Dejana Lapanje. 
 
Za obiskovalce pripravljajo pester program, ki ga najdete tudi na spletni strani OOZ Škofja Loka! 
  
Ker so okoliščine za izvedbo vseh javnih prireditev nejasne in spreminjajoče, bodo o vseh spremembah vsebine dogodka javnost sproti obveščali.  
Vabljeni, da v čudovitem ambientu Dvorca Visoko z rokodelci preživite cel dan! 
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FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA:  
 
OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo 
Obrtnik podjetnik.  
 
MINIMALNA PLAČA ZA ZAPOSLENE:  
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021: 1.024,24 EUR 
 
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA 
SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM 
RAZMERJU 
 
Za izplačila od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 in od 1. 1. 
2022 do 28. 2. 2022 znaša najnižja osnova za plačilo 
prispevkov 1.113,72 EUR.  
Za izplačila od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 znaša 
najnižja osnova 1.024,24 EUR. 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI 
OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI 
POKLIC: 
 
 prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 
38,68 EUR  (velja od 1. 4. 2021 dalje) 
 prispevek za zdravstveno zavarovanje: 38,61 EUR  
(velja od 1. 1. 2021 dalje) 
 

 
 
TABELE S PRISPEVKI OBJAVLJAMO NA NAŠI 
SPLETNI STRANI! 
 
 
 

 
 
Vljudno vabljeni na Srečanje prevozniških družin in 
prevozniških podjetij Slovenije 2021, članov OZS in GZS!  
 
Kraj in čas dogodka: Novo mesto (Livada 1A), sobota, 11. 
september 2021, od 10. ure dalje. 
 
Več o srečanju si lahko preberete na spletni strani OZS! 

Tudi letošnje srečanje bo gostilo številne predstavnike 
industrije, ki prevoznikom zagotavljajo svoje izdelke in 
storitve. Prav tako bo poskrbljeno za brezplačno hrano, 
pijačo ter animacijo za otroke. 

Obvezna predhodna prijava preko spletne strani! 
  
 


