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Ljubljana, 05.06.2020 
  
 
 
 

Korona ukrepi (III) 
 

Z 31.5.2020 so se spremenile številne zakonske določbe v zvezi s korona virusom. Spremembe je 

normiral Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID -19 (ZIUOOPE),1 

v nadaljevanju SARS-COV-2-zakon. Za gospodarstvo relevantne določbe so na kratko predstavljene v 

nadaljevanju.  

 

SARS-COV-2-zakon je v predlogu predvideval posebne določbe za podporo turizma in gostinstva. Te 

določbe so se pozneje preoblikovale v določbe za celotno gospodarstvo.  

 

1) Delna napotitev na začasno čakanje na delo 

 

Zakonske določbe o delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa omogočajo 

delodajalcu, da delavcu, ki je zaposlen za polni delovni čas, odredi čakanje na delo v deležu od 5 do 20 

ur tedensko, pri tem pa delodajalec delavcu zagotavlja delo za vsaj polovični delovni čas. 

Subvencioniranje je vezano na vlogo o kateri odloča Zavod za zaposlovanje s sklepom v 15 dneh od 

prejema vloge. Na osnovi sklepa sklene Zavod za zaposlovanje z delodajalcem pogodbo o 

subvencioniranju, v kateri se določijo medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti pogodbenih 

strank.  

 

Subvencioniranje je vezano na izpolnitev pogojev. Tako je potrebno, da je bil delodajalec registriran 

pred 13.3.2020 in zaposloval delavce za polni delovni čas in da je po njegovi oceni najmanj 10% 

zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90% dela. Opozarjati gre, da odreditev dela s 

skrajšanim delovnim časom ni možna v času teka odpovednega roka.  

 

Delodajalec lahko odredi delo s skrajšanim delovnim časom od 1.junija 2020 do 31.decembra 2020. 

Delodajalec mora delo s skrajšanim delovnim časom odrediti pisno in najkasneje tri dni po odreditvi 

obvestiti Zavod za zaposlovanje. V odredbi določa delodajalec: 

 

 obseg skrajšanega delovnega časa, ki ne sme biti krajši od polovice delovnega časa 

 čas trajanja dela s skrajšanim delovnim časom 

 razporeditev delovnega časa ali način razporeditve delovnega časa 

 čas trajanja odmora med delom 

 višino povračila stroškov v zvezi z delom 

                                                      
1 Uradni list 80/2020 z dne 30.5.2020. 



5. junij 2020 / stran 2 

TPA svetovanje d.o.o. 

 

 višino nadomestila plače in  

 možnost in način poziva delavcu, da delo ponovno opravlja s polnim delovnim časom. 

 

Med delom s skrajšanim delovnim časom pripada delavcu plača za delo v času, ko dejansko dela. Za 

čas v okviru odrejenega skrajšanega delovnega časa ima pravico do nadomestila plače v skladu z 138. 

členom Zakona o delavnih razmerjih (ZDR-1). To pomeni, da za čas čakanja na delo, pripada delavcu 

nadomestilo plače v višini 80% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh 

mesecev, preračunane na število ur čakanja na delo.  

 

Odvisno od obsega dela s skrajšanim delovnim časom pripada delodajalcu subvencija v višini  do 448 

EUR. Pogoj za uveljavitev subvencije iz tega naslova je: 

 

 zaveza, da delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še en mesec po tem obdobju ne bo 

izvedel postopek odpovedi delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom 

 da delodajalec ne bo odrejal nadurnega dela 

 da delodajalec ne bo neenakomerno razporedil ali začasno prerazporedil delovni čas, če to delo 

lahko opravi z delavci, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom 

 

V obdobju, ko je delodajalec prejemal subvencijo in v obdobju po prejemanju sredstev, ki je enako 

obdobju prejemanja sredstev, delodajalec ne sme izvesti postopka likvidacije. V kolikor začne postopek 

likvidacije mora vrniti prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi. Z uveljavitvijo SARS-COV-2-zakona 

delodajalec, ki je prejel subvencijo ne sme izplačati dobička, kupiti lastne delnice ali lastne deleže, 

izplačati nagrad poslovodstvu oz. obračunati poslovno uspešnost poslovodstvu v letu 2020 oz. za leto 

2020. V kolikor se delodajalec ne drži te omejitve, mora o tem obvestiti FURS ter vrniti prejeta sredstva 

z zamudnimi obrestmi. 

 

2) Napotitev na čakanje na delo za polni delovni čas 

 

a) Neposredna podpora  

 

Napotitev na  čakanje na delo za polni delovni čas je bila prvotno predvidena samo za določene panoge 

(dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, počitniških domov, kampov, restavracij, 

potovalnih agencij, organizatorjev razstav, igralnic in medkrajevnega cestnega potniškega prometa). 

Tako rekoč v zadnjem trenutku je vlada spremenila ta ukrep v ukrep za celotno gospodarstvo. Izvzeti iz 

ukrepa so delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost (skupina K po standardni 

klasifikaciji) in imajo več kot 10 zaposlenih na dan 13.3.2020. Upravičenci do tega ukrepa so delodajalci, 

ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10% glede na leto 

2019. V kolikor ta pogoj ne bo izpolnjen, bo moral delodajalec vrniti prejeta sredstva na osnovi tega 

ukrepa. Delavci, ki so na čakanju se morajo na zahtevo delodajalca do sedem dni v tekočem mesecu 

vrniti na delo.  Napotitev na  čakanje na delo za polni delovni čas je možna do 30.6.2020. 
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Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoj lahko napotijo delavce, ki imajo pravico do nadomestila plače v višini 

80% njihove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Delodajalec ima v 

skladu s SARS-COV-2-zakonom pravico do povračilo 80% izplačanega nadomestila, torej do 64% 

prvotne bruto plače. Znesek povračila je omejen z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za 

primer brezposelnosti v višini 892,50 EUR. 

 

Glede na omejitev povračila z nadomestilom za primer brezposelnosti in odstotkom povračila se doseže 

največji znesek povračila pri bruto plači v znesku 1.394,53 EUR. Pri tej plači znaša skupni prihranek 

vedno 75,12% od celotnega stroška plače oz. 87,22% od bruto plače. Odstotki prihranka veljajo tudi pri 

nižjih plačah. Pri višjih plačah se zmanjšuje relativni delež vračila, ker je absolutni znesek vračila omejen 

z 892,50 EUR. 

 

Vračilo nadomestila za delo na čakanju mora delodajalec uveljaviti v osmih dneh od napotitve na 

čakanje tako, da pri Zavodu za zaposlovanje vloži vlogo za povračilo nadomestila plače. 

 

b) Posredna podpora 

 

Ponudnike nastanitvenih obratov (hoteli, počitniški domovi, kampi…) se podpira posredno z SARS-

COV-2-zakon preko bonov. Do bonov so upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 

13.3.2020. Polnoletne osebe so upravičene do bona v znesku 200,00 EUR, mladoletne pa do 50,00 

EUR. Upravičenci lahko unovčijo bone pri ponudnikih nastanitvenih obratov.  

 

 

Vaš TPA Team 


