
 
 

 

TPA svetovanje,  

podjetje za svetovanje, davčne, računovodske in poslovne storitve d.o.o. 

1000 Ljubljana, Leskoškova c. 2, Tel.: +386 1 520 86 60, Fax: +386 1 520 86 60, E-Mail: office@tpa-group.si 
www.tpa-group.si, www.tpa-group.com, mat.št. 1898248, okr. sod. v LJ, Vl. 1/38818/00, ss. kap. 8.763,00 EUR, SI40149455 

Albanija  |  Avstrija |  Bolgarija  |  Češka  |  Črna gora |  Hrvaška  |  Madžarska  |  Poljska  |  Romunija  |  Slovaška  |  Slovenija  |  Srbija   
 Neodvisni član Baker Tilly Europe Alliance 
 

 

 

Ljubljana, 05.02.2021 
  
 

 

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (ZDUOP) ali PKP 8 

 

 

Državni zbor je na seji, dne 3.2.2021, potrdil nov zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-

19. Zakon je bil 4.2.2021 objavljen v Uradnem listu1 in stopi naslednji dan, to je 5.2.2021 v veljavo. 

 

1) Subvencioniranje minimalne plače 

 

 

Z januarjem se je minimalna plača zvišala na 1.024,24 EUR. 

 

Delodajalec je za vsakega zaposlenega, katerega plača za polni delovni čas ne dosega minimalne 

plače, upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50,00 EUR. 

Plača za polni delovni čas pomeni plačo brez dodatkov in delovne uspešnosti.  

 

Pogoj za izplačilo subvencije je vloga preko e-davkov s strani delodajalca ter njegova izjava, da je 

zaposlenemu obračunal in izplačal plačo. Zahtevek za izplačilo subvencije je treba vložiti najkasneje 

konec meseca za pretekli mesec, izplačilo subvencije pa bo opravljeno najkasneje do 20. v mesecu, ki 

sledi mesecu oddaje vloge (podaja izjave). 

 

Upravičenost do subvencije traja med 1.1.2021 do 30.6.2021. 

 

Tri mesece po prejemanju subvencije delodajalec ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi. Delodajalec, ki prejme subvencijo v letu 2021 in za leto 2021 ne sme izplačati nagrad 

poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. V primeru kršitve mora delodajalec o 

tem obvestiti FURS ter po vročitvi odločbe prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obresti, 

vrniti. 

 

2) Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 

 

Pravico do delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavi 

vsak delodajalec, ki je registriran najkasneje na dan 31.12.2020. Upravičen je delodajalec, katerega 

prihodki bodo v letu 2021 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020. Če 

delodajalec ni posloval celo leto, se ugotovi upad prihodkov glede na povprečne mesečne prihodke.  

                                                      
1 Uradni list št. 15/2021 z dne 4.2.2021. 
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Delodajalec, ki je uveljavil povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in 

najkasneje do roka za predložitev obračuna ZDDPO oz. od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021 ugotovi, 

da pogoja upada prometa ni izpolnil, o tem obvesti FURS in vrne prejeto pomoč. Vračilo se opravi v 

roku 30 dni po prejemu odločbe o vračilu. 

 

Ukrep delnega povračila nadomestila plač je predviden za obdobje od 1.2.2021 do 30.4.2021, pri čemer 

lahko vlada podaljša ukrep največ dvakrat za obdobje enega meseca. Višina delnega povračila 

izplačanega nadomestila plače znaša 80%2 nadomestila in je omejena z 1.821,44 EUR (povprečna 

mesečna plača za mesec oktober). V primeru prijave zaposlenega na čakanju v evidenco iskalcev 

zaposlitve višina nadomestila plače ne znaša 80%, temveč 100% njegove povprečne plače zadnjih treh 

mesecev. 

 

Pravico do povračila izplačanih nadomestil plač je potrebno uveljaviti v osmih dneh od napotitve delavca 

na začasno čakanje. Če je delodajalec napotil delavce na začasno čakanje že pred uveljavitvijo tega 

zakona za obdobje od 1.2.2021, lahko vloži vlogo za povračilo v osmih dneh od uveljavitve zakona. Na 

dan vložitve vloge delodajalec ne sme imeti neporavnanih obveznosti pri davčni upravi. 

 

V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače za delavce na začasnem čakanju na delo, 

delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko 

opravi z delavci na začasnem čakanju na delo. Delodajalec tudi ne sme začeti postopka odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Kot že v preteklosti velja, da delodajalec, ki je prejel 

povračilo nadomestila plače, v letu 2021 in za leto 2021 med drugim ne sme izplačati nagrad 

poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. Tudi izplačilo dobičkov je ob prejemu 

te pomoči v letu 2021 oz. za leto 2021 prepovedano. 

  

3) Home office - delo na domu 

 

Delodajalec mora obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo o delu na domu do 31.12.2021. 

 

4) Krizni dodatek 

 

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar izplačana plača za mesec november 2020 ni presegla 

dvakratnika minimalne plače (1.881,16 EUR bruto), pripada krizni dodatek v višini 200,00 EUR, ki je 

oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Zadnji interventni zakon (PK VII) je omejil pravico do 

kriznega dodatka na način, da se je v znesek plače vštevalo tudi plačilo za poslovno uspešnost. 

Posledično veliko zaposlenih ni bilo upravičenih do kriznega dodatka, saj so v mesecu decembru ali ob 

plači za mesec november prejeli plačilo za poslovno uspešnost. 

 

                                                      
2 Za nekatere panoge je višina povračila tudi višja. Glej 2. odstavek 44. člena Zakona o dodatnih 
ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP). 
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PKP 8 določa pravico do kriznega dodatka v primeru, da še ni bil izplačan do začetka uporabe PK VIII. 

Dvakratnik minimalne plače kot meja za upravičenost do kriznega dodatka ostane nespremenjena, 

poslovna uspešnost pa se ne všteva v plačo za mesec november. Vlogo za povračilo kriznega dodatka 

je treba vložiti preko e-davkov najkasneje do 31.3.2021. 

 

5) Zdravniško potrdilo 

 

Do 31.12.2021 velja, da je lahko delavec odsoten z dela zaradi bolezni brez zdravniškega potrdila o 

upravičeni zadržanosti od dela. Delavec lahko koristi navedeni ukrep do tri dni v kosu in največ enkrat 

v posameznem koledarskem letu. Delavec o kratkotrajni odsotnosti pisno ali elektronsko obvesti 

delodajalca prvi dan odsotnosti. Delodajalec vloži zahtevo za povračilo nadomestila na Zavod za 

zdravstveno zavarovanje najpozneje v treh mesecih po poteku tega ukrepa, nadomestilo pa se 

delodajalcu povrne v 60 dneh po predložitvi zahteve. 

 

Vaš TPA Team 


