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Ljubljana, 20.03.2020 
  
 

Splošne informacije v zvezi z delovnim razmerjem  
ob novem korona virusu ob upoštevanju  
interventnega zakona 
 

 

1) Odreditev osamitve (izolacije) za zaposlenega s strani zdravnika 

 

V kolikor je pri zaposlenem delavcu potrjena okužba z novim korona virusom in mu je bila 

odrejena osamitev, ima pravico do začasne zadržanosti od dela. Za čas tovrstne začasne 

zadržanosti od dela je tak delavec upravičen do nadomestila plače, ki gre od prvega dne dalje v 

breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina nadomestila plače znaša 90% od 

osnove.  

 

2) Odreditev karantene za zaposlenega s strani države 

 

V primeru karantene, ki jo zdravemu delavcu odredi minister za zdravje na predlog NIJZ, gre 

za osebo, ki je bila v tesnem kontaktu z okuženimi in se obravnava kot visoko rizična (npr. družinski 

člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali druge osebe po presoji epidemiologa). V tem primeru je 

tak delavec, ki zaradi karantene ne sme opravljati dela v poslovnih prostorih delodajalca (in ga ne 

more opravljati tudi ne na domu), upravičen do odsotnosti z dela in po trenutno veljavnih 

predpisih do nadomestila plače. V skladu s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih na področju 

plač in prispevkov, ima delavec, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela v skladu s 

sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, pravico do 

nadomestila plače v višini, kot je določena z ZDR-1 za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja 

dela iz poslovnega razloga, to je 80% povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz 

zadnjih treh mesecev dela. To nadomestilo plače delavcu, ki zaradi odrejene karantene ne more 

opravljati dela, bo v celoti povrnila Republika Slovenija. 

  

3) Karantena zaposlenega kot posledica službenih ali privatnih potovanj  

 

Za delavca, ki je zdrav in se lahko prosto giblje (ni v karanteni), posebni ukrepi niso potrebni, ne 

glede na to, kje se je gibal v okviru svojih službenih ali zasebnih potovanj. Tak delavec nima 

pravice do začasne zadržanosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov (bolniškega staleža). 

Morebitno odsotnost z dela tak delavec ureja v dogovoru z delodajalcem skladno z določbami ZDR-

1. V kolikor pa delodajalec takšnemu delavcu na lastno željo preventivno odredi naj ostane 

doma (pri čemer ne gre za odreditev opravljanja dela na domu) v smislu navodila zdravi osebi 

(ker je prišel iz ogroženega območja ali bi lahko bil v stiku z okuženo osebo, pa mu ni 
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odrejena karantena z odločbo), je delavec od delodajalca upravičen do 100% nadomestila 

plače.  

 

4) Odreditev dela na domu s strani delodajalca 

 

V primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje 

delodajalca, lahko slednji na podlagi 169. čl. ZDR-1 enostransko, brez soglasja delavca, 

začasno spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela, kot sta določena s sklenjeno pogodbo o 

zaposlitvi. Delodajalec mora v najkrajšem možnem času obvestiti inšpektorat za delo. Obvestilo 

mora vsebovati podatek o tem, kdo delo opravlja, za kakšno delo gre, kje se opravlja in koliko časa 

je tovrstni način opravljanja dela predviden. V primeru opravljanja dela na domu delavec ni 

upravičen do povračila stroškov prevoza na in z dela (ker mu ti stroški ne nastanejo), 

upravičen je do 100% plače za opravljeno delo, do nadomestila za prehrano, poleg tega pa 

tudi do nadomestila za uporabo svojih lastnih sredstev. Tudi v primeru opravljanja dela na 

domu, je delodajalec dolžan zagotavljati pogoje za varno in zdravo opravljanje sicer pa ima tak 

delavec enake pravice kot tisti, ki dela v poslovnih prostorih delodajalca. 

 

V kolikor potrebujete podporo pri odredbi opravljanja dela na domu, se prosim 

obrnite na svojega referenta za obračun plač. 

 

5) Nepripravljenost zaposlenega do dela na podjetju (strah pred virusom) 

 

Zgolj zaradi same bojazni pred okužbo delavec ne sme odkloniti prihoda na delo in/ali 

opravljanja dela na delovnem mestu. Morebitna tovrstna odklonitev opravljanja dela 

predstavlja kršitev delavčevih zakonskih obveznosti iz delovnega razmerja. Takšno delavčevo 

ravnanje je delodajalec upravičen sankcionirati v okviru zakonskih možnosti. Delavec je upravičen 

odkloniti opravljanje dela samo, če bi to pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev, prav tako 

pa tudi v primeru, če predhodno ni bil seznanjen z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu 

in sprejetimi varnostnimi ukrepi ter usposobljen za varno in zdravo delo ali pa mu grozi neposredna 

nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi. V kolikor je to 

upoštevajoč naravo delovnega procesa in/ali dela mogoče, bi bilo v takšnih primerih smotrno, da se 

z delavcem dogovori opravljanje dela na domu oziroma se mu delo na domu enostransko 

začasno odredi zaradi izjemnih okoliščin, ali pa se mu omogoči koriščenje letnega dopusta. 

  

6) Onemogočeno delo za terenske delavce (variabilni del plače) 

 

Pojav novega korona virusa kot množični pojav nalezljive človeške bolezni predstavlja naravno 

nesrečo. V takšnih primerih ima delodajalec na podlagi 169. čl. pravico začasno (dokler takšna 

situacija traja) enostransko (brez soglasja delavca) spremeniti vrsto ali kraj opravljanja dela. V 

kolikor tovrstnega drugega dela za delavca nima, lahko delavca napoti na čakanje na delo 

doma. V takšnem primeru je delavec upravičen do nadomestila v višini 80% povprečne 

mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev dela. Do variabilnega 
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dela plače (dela plače za delovno uspešnost) je delavec upravičen, če je glede na vnaprej 

določene kriterije in merila pri delu uspešen in tako doseže vnaprej določene delovne rezultate. 

V kolikor ti rezultati niso doseženi, delavec do variabilnega dela plače ni upravičen. Pri tem ni 

bistveno, da delovni rezultati niso doseženi zaradi pojava novega korona virusa. 

 

7) Odsotnost zaradi varstva otrok (zaprti vrtci in osnovne šole) 

 

Zaprtje vrtcev in osnovnih šol z namenom zmanjšanja širjenja novega korona virusa in posledična 

odsotnost delavca zaradi varstva otroka, lahko predstavlja nemožnost opravljanja dela s strani 

delavca zaradi višje sile. Obstoj višje sile in s tem upravičenost delavčeve odsotnosti z dela 

zaradi varstva otroka kot posledica zaprtja vrtcev in osnovnih šol z namenom širjenja novega korona 

virusa je potrebno presojati v vsakem posamičnem konkretnem primeru (še zlasti je pri tem 

potrebno upoštevati možnost zagotovitve varstva otroka s strani drugega starša ali na drug ustrezen 

način, starost otroka, možnost drugačne razporeditve delovnega časa, morebitna omejitev 

odsotnosti z dela zaradi nujne prisotnosti na delovnem mestu, itn.). Delavec (samo eden od 

staršev), ki zaradi zaprtja vrtcev in osnovnih šol utemeljeno ne more zagotovitvi varstva otroka, 

ter svojega dela ne more opravljati na domu, je upravičen do odsotnosti z dela zaradi višje 

sile ter strani delodajalca do izplačila nadomestila v višini 50% njegove plače, do katere bi bil 

upravičen, če bi delal, v vsakem primeru pa najmanj v višini 70% minimalne plače. V kolikor 

delodajalca zavezuje kakšna kolektivna pogodba, je potrebno višino nadomestila preveriti v 

tovrstni kolektivni pogodbi, saj je v njej lahko določena višja višina nadomestila. V takšnem 

primeru ne gre za zadržanost od dela zaradi nege otroka. 

 

8) Onemogočeno delo in odreditev čakanja na delo na domu 

 

V kolikor delodajalec delavcem ne more zagotavljati dela, lahko delavca na podlagi 138. čl. ZDR-1 

napoti na čakanje na delo doma. V takšnem primeru je delavec upravičen do nadomestila v višini 

80% povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev dela. V skladu 

s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, bo 40% tega 

nadomestila povrnila Republika Slovenija, nadomestilo pa je omejeno z višino najvišjega zneska 

denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (to je trenutno bruto 892,50 EUR). Preostalih 60% 

nadomestila se izplača v breme delodajalca. Navedeno velja za tiste delodajalce, ki na čakanje 

napotijo vsaj 30% zaposlenih delavcev ter se zavežejo njihova delovna mesta ohraniti še 

najmanj 6 mesecev od začetka čakanja na delo izpolnjeni pa morajo biti še nekateri drugi pogoji, 

predvideni v zakonu. Delodajalec uveljavi pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil z 

vlogo, ki jo posreduje Zavodu RS za zaposlovanje v osmih dneh od napotitve delavcev na čakanje, 

vendar najpozneje do 30. septembra 2020. Vračilo delodajalcu bo izvedeno zadnji dan meseca, ki 

sledi mesecu izplačila nadomestila plače. 

 

V kolikor potrebujete pomoč pri odredbi o čakanju na delo doma, se prosim 

obrnite na svojega referenta za obračun plač.  

 


