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Čakanje na delo v juliju po ZIUPDV 

Državni zbor je dne 9.07.2020 sprejel četrti korona zakon, ki ga najdemo pod okrajšavo ZIUPDV. 
Zakon je začel veljati 10.07.2020, najdete ga v Uradnem listu št. 98/2020. 
Zakon je pripravljen kot priprava na drugi val epidemije COVID-19 ZIUPDV. Z zakonom se podaljšuje 
ukrep čakanja na delo še za julij 2020. Zakon dopolnjuje pravila, uzakonjena z ZUIOOPE. V tem članku 
so zajete samo spremembe, vsebovane v ZIUPDV. 

Zaradi uveljavitve novega zakona (ZIUPDV), ki ureja čakanje na delo od 1. julija dalje, bo moral vsak 
delodajalec za čakanje na delo od julija dalje, vložiti novo vlogo. Ne glede na to, da ima delavce na 
čakanju na delo po ZIUOOPE že od junija dalje do preklica. 

Ukrep čakanja na delo velja za nazaj, to je od 1. julija. Delodajalec, ki je delavce napotil na čakanje 
na delo pred uveljavitvijo ZIUPDV, za obdobje od 1. julija dalje, mora vlogo vložiti v roku 8 dni od  
uveljavitve ZIUPDV (8. člen 9.točka ZIUPDV), kar pomeni najkasneje do 18.7.2020 za čakanje od 
01.07.2020 dalje. Sicer ostaja rok za oddajo vloge v 8 dneh od napotitve delavca na čakanja na delo 
(8.člen 1.točka ZIUPDV). Delodajalec mora od uveljavitve ZIUPDV dalje v roku 8 delovnih dni 
odredbo poslati na elektronski naslov ZRSZ. 
 
Pravice do sredstev iz tega naslova nima delodajalec, ki je v likvidacijskem postopku. 
 
Prav tako delodajalec v času koriščenja tega ukrepa ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno 
prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo. 
 
ZIUPDV pa na novo določa, da delodajalec ne sme delavca, za katerega je uveljavljal povračilo 

nadomestila plače, odpustiti iz poslovnega razloga. Če želite delavca odpustiti iz poslovnih 

razlogov, ga morati najprej umakniti iz ukrepa, šele potem lahko vročate odpoved. V času 

odpovednega roka ne morete koristiti instituta čakanje na delo, saj ta institut ni združljiv z 
odpovedjo. Institut čakanja na delo je namenjen ohranjevanju delovnih mest, kar pa z 
odpovedjo ni več mogoče.  

Delodajalec tudi ne sme  odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz 

poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 
13. marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil subvencije po ZIUOOPE ali ZIUZEOP. 
Kot prekršek, za katerega je določena globa, je določen le odpust delavca v času prejemanja 

nadomestila plače, ne pa tudi odpust večjega števila delavcev (45 člen 1.točka  ZIUPDV). 
 
 

Subvencioniranje skrajšanja delovnega časa od 1. junija dalje po ZIUOOPE in 
novosti po ZIUPDV 

Z novim zakonom ZIUPDV se dopolnjujejo pravila zakona ZIUOOPE. 

Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa je združljiv z ukrepom čakanja na delo po 
ZIUOOPE in ZIUPDV. Tako bo delodajalec lahko imel nekatere delavce na čakanju na delo, drugim pa 
bo odredil delo s skrajšanim delovnim časom. 
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Delodajalec mora od uveljavitve ZIUPDV dalje v roku 8 delovnih dni odredbo poslati na elektronski 
naslov ZRSZ.  
Po ZIUPDV mora, če delavca pozove na opravljanje dela s polnim delovnim časom, to predhodno 
sporočiti ZRSZ (39. člen ZIUPDV). V nasprotnem primeru je to prekršek, za katerega je predpisana 
globa (42. člen ZIUPDV). 
Po ZIUPDV je skrajni rok za oddajo vloge 10. december 2020, čeprav lahko delodajalec ukrep koristi 
do 31. decembra 2020 (38. člen ZIUPDV). 

Ukrepi za samozaposlene 

Zelo pogosto vprašanje, na katere naletimo skoraj dnevno, pa je, kakšni so ukrepi za samostojne 
podjetnike, ki imajo zavarovalno podlago 05  in družbenike, ki niso v delovnem razmerju, si pa 
plačujejo prispevke za socialno zavarovanje in imajo zavarovalno podlago 040. Žal za njih od 
01.06.2020 dalje ni nobenih ukrepov več. Ukrepi so še samo za delodajalce, da se v čim večji možni 
meri ohranjajo delovna mesta. 

SPOT svetovanje Zasavje 
Doroteja Urbanija, svetovalka 

 
 

 


