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Ljubljana, 30.11.2020 
  
 
 

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) ali PKP 6 
 

Državni zbor je na seji, dne 25.11.2020, potrdil nov interventni zakon, ki je namenjen omilitvi posledic 

povezanih z drugim valom epidemije korona virusa. Časovno omejeni ukrepi so, kot je razvidno iz 

naslova zakona, namenjeni omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE). Zakon je 

bil 27.11.2020 objavljen v Uradnem listu1 in je stopil v veljavo dne 28.11.2020. 

 

1) Napotitev na čakanje na delo za polni delovni čas 

 

S tem novim interventnim zakonom se podaljšuje ukrep začasnega čakanja na delo, in sicer do 

31.1.2021. Delodajalec je še naprej upravičen do delnega povračila v višini 80% izplačanega 

nadomestila plače, pri čemer se zvišuje znesek, ki se povrne delodajalcu. Izplačana nadomestila plače, 

izplačana za mesec november 2020 do izteka upravičenosti, se delodajalcem s strani države povrnejo 

do višine povprečne plače zaposlenih v Sloveniji (do sedaj je bil najvišji znesek določen v višini zneska 

maksimalnega nadomestila za brezposelnost – 892,50 EUR). Povprečna plača zaposlenih v Sloveniji 

znaša trenutno 1.799,07 EUR. 

Delodajalec, ki iz naslova državnih pomoči po interventnih zakonih ni oziroma ne bo presegel 800.000 

EUR državne pomoči,  je upravičen do povračila v višini 100% izplačanega nadomestila plače, pri čemer 

je znesek, ki se povrne delodajalcu omejen z višino povprečne plače v Republiki Sloveniji.  

Vračilo nadomestila plače mora delodajalec uveljaviti v 8 dneh od napotitve delavca na začasno 

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

 

2) Odrejena karantena 

 

Za delavce, za katere je s strani države odrejena karantena, bodo lahko delodajalci uveljavili povračilo 

nadomestila plače za čas odrejene karantene, če delavcem ne bodo mogli zagotavljati dela na domu. 

Višina nadomestila plače, ki jo bodo prejeli delavci je odvisna od razloga za odreditev karantene, in sicer 

v kolikor je: 

 odrejena karantena ob prehodu meje za države, ki so uvrščene na zelem in oranžnem seznamu, 

pripada delavcem nadomestilo plače v višini 80 % bruto plače preteklih treh mesecev,  

                                                      
1 Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), 
Uradni list št. 175/2020 



30. november 2020 / stran 2 

TPA svetovanje d.o.o. 

 

 odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, pripada delavcem nadomestilo plače v višini 

80 % bruto plače preteklih treh mesecev, 

 odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu, pripada delavcem 

nadomestilo plače v višini, ki bi jo prejel, če bi delal. 

 

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ne bo 

upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene, razen v primeru odhoda zaradi osebnih 

okoliščin. V tem primeru bo delavec upravičen do nadomestila plače v višini polovice plače, do katerega 

bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Primeri osebnih 

okoliščin so: 

 smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali 

zunajzakonskega partnerja, 

 smrt staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj), 

 rojstvo otroka. 

 vabila na sodišče 

 

Delavec, ki je v karanteni na domu, mora najpozneje v 24 urah obvestiti delodajalca o karanteni in 

razlogih zanjo, najpozneje v treh delovnih dneh od prejema potrdila o karanteni, pa mora le to 

posredovati delodajalcu. 

  

Vračilo nadomestila plače za čas karantene mora delodajalec uveljaviti v 8 dneh od odreditve 

karantene tako, da pri Zavodu za zaposlovanje vloži vlogo za povračilo nadomestila plače. V primeru, 

da delodajalec uveljavlja pravico do povračila nadomestila plače za čas pred uveljavitvijo tega 

zakona, mora oddati vlogo pri Zavodu za zaposlovanje v 8 dneh od uveljavitve tega zakona. V kolikor 

delodajalec v tem času ne razpolaga z odločbo o karanteni delavca, priloži vlogi, dokumentacijo s katero 

trenutno razpolaga in iz katere je razvidna odsotnost delavca zaradi karantene. Izplačana nadomestila 

plač delavcem, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela, Republika Slovenija povrne 

delodajalcem v celoti. 

 

Upravičenost do povračila nadomestil plač delavcem, odsotnim zaradi karantene se lahko uveljavlja za 

obdobje od 1. oktober 2020 in traja najdlje do 31. decembra 2020. 

 

3) Višja sila 

 

Delodajalec lahko uveljavlja povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače: 

 za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica varstva otrok (zaradi 

odrejene karantene ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin nezmožnosti obiskovanja vrtca ali 

osnovne šole do 5. razreda). 

 za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica ustavitve javnega 

prevoza 

 za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica zaprtja mej 
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Delavcem za čas, ko ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, pripada nadomestilo plače v višini 80 % 

bruto plače preteklih treh mesecev.  

Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko delodajalec uveljavlja le za obdobje, za katerega je bila 

odrejena karantena zaposlenemu ali njegovemu otroku, oziroma dokler veljajo okoliščine višje sile, ki 

opravičujejo odsotnost zaposlenega. 

 

Delavec mora v primeru odsotnosti zaradi višje sile, najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka 

višje sile, obvestiti delodajalca o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile. 

 

Vračilo nadomestila plače za čas karantene mora delodajalec uveljaviti v 8 dneh od odreditve 

karantene tako, da pri Zavodu za zaposlovanje vloži vlogo za povračilo nadomestila plače. V primeru, 

da delodajalec uveljavlja pravico do povračila nadomestila plače za čas pred uveljavitvijo tega zakona, 

mora oddati vlogo pri Zavodu za zaposlovanje v 8 dneh od uveljavitve tega zakona. Vlogi je potrebno 

priložiti izjavo delavca o razlogih za odsotnost zaradi višje sile. Izplačana nadomestila plač delavcem, 

ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, Republika Slovenija povrne delodajalcem v celoti. 

 

Upravičenost do povračila nadomestil plač delavcem, odsotnim zaradi višje sile se lahko uveljavlja za 

obdobje od 1. september 2020 in traja najdlje do 31. decembra 2020. 

 

4) Delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim gospodarskim subjektom 

 

Zakon predvideva ukrep povračila nekaterih fiksnih stroškov, ki bodo nastali gospodarskim subjektom v 

obdobju od 1.10. do 31.12.2020. Ukrep je namenjen pravnim in fizičnim osebam, ki zaradi epidemije ne 

morejo opravljati dejavnosti, ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanjem obsegu, in so bile registrirane na 

dan 1.9.2020. Pogoj je, da imajo pravne osebe zaposleno najmanj eno osebo oziroma mora biti 

samozaposleni (oziroma družbenik-poslovodja) na dan sprejetja zakona vključen v obvezno 

zavarovanje. Upravičenci bodo tiste pravne ali fizične osebe, pri katerih bo upad prihodkov v primerjavi 

z letom 2019 znašal najmanj 30%, in sicer za stroške od 1. 10. do 31.12.2020.  

 

Znesek, do katerega bodo gospodarski subjekti upravičeni, se bo izračunal na podlagi določenega 

odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019 (za subjekte ustanovljene do 1.10.2019). Subjekti, 

katerim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra 2020 padli za 30 – 70 odstotkov, bodo prejeli 

0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje za kritje fiksnih stroškov. Tisti, ki jim bo promet padel za več 

kot 70 odstotkov, pa bodo prejeli 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje. 

 

Pomoč po tem ukrepu lahko znaša največ 1.000,00 EUR na zaposlenega na mesec za omenjeni kvartal 

oz. ne več kot 70% izgube upravičenca (AOP 187), ki je srednje ali veliko podjetje in ne več kot 90% 

izgube upravičenca (AOP 187), ki je mikro ali malo podjetje. Pri tem so omejeni najvišji zneski, ki jih 

lahko prejmejo subjekti, in sicer do 3 milijone EUR oziroma do 800.000,00 EUR za tiste subjekte, ki so 

ustanovljeni po 1. 10. 2019. 
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Za izplačilo pomoči v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov, predloži upravičenec izjavo prek 

informacijskega sistema FURS najkasneje do 31.12.2020. 

 

5) Odlog ali obročno plačilo davkov za največ 24 mesecev 

 

Interventni zakona zopet omogoča ukrep odloga plačila davkov ali prispevkov za čas do dveh let 

oziroma dovoli plačilo davkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube 

sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Možen je tudi odlog ali obročno plačilo za 

akontacije davka ali davčni odtegljaj. Za čas odloga plačila davčnih obveznosti oz. za čas obročnega 

plačila, se obresti ne zaračunavajo. 

 

Davčni organ o odlogu oz. obročnem plačilu davčnih obveznosti odloči v 8 dneh od dneva prejema 

vloge. 

 

6) Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil za 12 mesecev 

 

Kreditojemalci bodo na podlagi novega interventnega zakona lahko uveljavljali odlog plačila obveznosti 

iz naslova bančnih posojil, in sicer za obdobje 12 mesecev (rok za vložitev vloge je 31.12.2020). Odlog 

plačila kreditnih obveznosti je možen za že sklenjene kreditne pogodbe (če do 19.10.2020 ni zapadlo 

plačilo), kot tudi za novo odobrena bančna posojila. Odlog velja samo za nezapadle obveznosti.  

Kreditojemalec mora vlogi za odlog priložiti izjavo, da ima na dan vložitve vloge za odlog poravnane 

zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oz., da ima na dan vložitve 

vloge za odlog odloženo plačilo teh obveznosti oz. mu je odobreno obročno plačilo le teh. 

Enako velja tudi za kreditojemalce pri javnih skladih in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

7) Omogočeno zaposlovanje za določen čas zaradi nujnih delovnih potreb v času 

epidemije  brez javne objave prostega delovnega mesta 

 

Delodajalcem v javnem sektorju je omogočeno, da zaradi nujnih delovnih potreb sklenejo pogodbo o 

zaposlitvi za določen čas brez javne objave prostega delovnega mesta. V tem primeru se lahko pogodba 

o zaposlitvi sklene za določen čas, vendar najdlje do 31.8.2021. 

 

8) Poenostavljen postopek prijave dela na domu  

 

Zakon spreminja oziroma omogoča poenostavljen postopek prijave dela na domu preko spletnega 

obrazca pri Inšpektoratu RS za delo in oddajo tega v elektronski obliki, pri čemer zakon predpisuje 

podatke, ki jih mora delodajalec posredovati Inšpektoratu. 

Vaš TPA Team 


