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UKREP POVRAČILA NADOMESTILA ZA ČAKANJE NA DELO 

 

Državni zbor RS je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 

COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Med 

številnimi ukrepi je tudi ukrep povračila nadomestila za čakanje na delo, o katerem 

delodajalci v zadnjih dneh iščete bolj konkretne informacije, ki vam jih posredujemo v 

nadaljevanju. 

Delodajalec lahko napoti delavce na čakanje na delo doma iz poslovnega razloga v skladu s 

138. členom Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR). Ob izpolnjevanju določenih 

pogojev pa bo lahko uveljavljal povračilo nadomestila s strani države, vendar mora 

izpolnjevati pogoje, določene v ZIUZEOP. 
 

 

 

 

Upravičeni delodajalci  

Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen: 

- neposredni ali posredni proračunski uporabnik državnega oz. občinskega proračuna, 

katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov, 

- delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K 

po standardni klasifikaciji dejavnosti. 

 

Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem 

polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 

2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. 

 Prihodek 1.1.-30.6.2019  X 

Prihodek 1.1.-30.6.2020 X – 20 % 

Prihodek 1.7.-31.12.2019 Y 

Prihodek 1.7.-31.12.2020 ne več kot Y + 50 % 

 

V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo  

dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč.  V primeru, da niste  

poslovali v celotnem letu 2019, so do pomoči upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so  

utrpeli: - vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s 

 prihodki v mesecu februarju 2020 ali - vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu 

aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.   

 

o 

Pravica delavcev-višina nadomestila 

Delavec ima v času začasnega čakanja na delo in v času, ko zaradi višje sile ne 

opravlja dela, pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z ZDR-1 za 

primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (80 % 

povprečne plače 3 mesecev pred čakanjem), ki pa ne sme  biti nižje od minimalne 

plače v Republiki Sloveniji.  
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podjetja 

Če v letu 
2019 še 

niste 
poslovali 

80% plača  
oz. 

najmanj 
minimalna 

plača 
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Postopek in način uveljavljanja povračila nadomestila plače   

- Vloga se odda v elektronski obliki na ZRSZ v osmih dneh od napotitve delavca na 

začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 31. maja 2020. Navodila najdete na tej 

povezavi 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanj

u/intukrep-povracilo-nadomestila-place,  

 

- - pravico do povračila nadomestila plače lahko uveljavi delodajalec, ki je napotil delavce 

na začasno čakanje na delo oziroma pri katerem delavec zaradi višje sile ni mogel 

opravljati dela že pred uveljavitvijo tega zakona, za obdobje od 13. marca 2020, če vloži 

vlogo iz prvega odstavka tega člena v osmih dneh od uveljavitve zakona ZIUZEOP. 

  

Pravice do povračila izplačanih nadomestil plače ne more uveljavljati delodajalec:  

- ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 

zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle 

obveznosti na dan vložitve vloge. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz te 

alineje tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev 

za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge;  

- če je nad njim uveden postopek stečaja.  

  

 

 

Obveznosti delodajalca   

- v obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače mora delodajalec delavcem 

izplačevati neto nadomestila plače.  

- v obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače delodajalec ne sme odrejati 

nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo.  

- predhodno obvestiti ZRSZ, če delodajalec delavca pozove, da se vrne na delo. Če 

delavcu preneha odsotnost iz razlogov višje sile, o tem obvesti Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje z dnem prenehanja odsotnosti.  

 Če delodajalec tega ne upošteva, mora prejeta sredstva v celoti vrniti v trikratni višini.  

 Delodajalec, ki prejema ali je prejemal sredstva v skladu s tem zakonom, mora prejeta 

sredstva vrniti v celoti, če začne postopke likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske 

družbe, v obdobju: - prejemanja sredstev in - po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako 

obdobju prejemanja sredstev. 

Delodajalci morajo v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do delitve 

dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 

2020 vrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.   

 

 

 

Subjekt, ki je uveljavil upravičenja po tem zakonu in naknadno ugotovi, da ni 

izpolnjeval pogojev za njihovo pridobitev, o tem obvesti Finančno upravo 
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Republike Slovenije in znesek prejete pomoči vrne na podlagi ugotovitvene odločbe v 

roku 30 dni.  

 

 

 

 

Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje delodajalec, ki:  

- izplača nadomestila plače v nasprotju z zakonom,  

- v času prejemanja delnega povračila nadomestil plače delavcem odredi nadurno delo ali ne 

obvesti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v primeru, da delavca pozove, da se vrne 

na delo, ali ne obvesti Zavoda z dnem prenehanja odsotnosti, če delavcu preneha odsotnost iz 

razlogov višje sile  

- ne omogoči administrativnega in finančnega nadzora  

- ne obvesti Finančne uprave Republike Slovenije o naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju 

pogojev za upravičenja po tem zakonu  

Za iste prekrške se z globo od 1.500 do 8.000 eurov  kaznuje delodajalec, ki zaposluje deset 

ali manj delavcev,  globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca in z 

globo od 450 do 1.200 eurov se kaznuje delodajalec posameznik.  

  

 

Na kratko po korakih: 

 

1. korak 2.korak 3.korak 4. korak 5. korak Pri vseh 

korakih 

Če podjetje 

nima dovolj 

dela za vse 

delavce, le-te 

napotite na 

čakanje na 

delo doma v 

skladu s 

138.členom 

ZDR-1 ali jih 

napotite na 

čakanje zaradi 

višje sile 

(varstvo 

otrok, ni 

javnega 

prevoza, ipd) 

preverite ali 

izpolnjujete 

pogoje glede 

upada 

dohodka in 

ostale pogoje 

po ZIUZEOP. 

Če jih 

izpolnjujete, 

nadaljujete k 

naslednjemu 

koraku 

e-vloga na 

ZRSZ za 

povračilo 

nadomestila 

 

 

Izplačilo 

nadomestila 

plače za 

čakanje 

delavcu 

Povračilo 

države 10. v 

mesecu po 

mesecu 

izplačila 

nadomestila 

Delodajalec 

mora ves čas 

izpolnjevati 

vse zakonske 

pogoje 

 

 

Za več pojasnil se lahko obrnete na SPOT svetovanje Zasavje po elektronski pošti in telefonu: 

Kazenske določbe 
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sasa.pegan@ozs.si     041 458 081 

tea.urbanija@ozs.si    041 470 555 

 

Za SPOT svetovanje Zasavje, 

Saša Pegan, podjetniška svetovalka 

mailto:sasa.pegan@ozs.si
mailto:tea.urbanija@ozs.si

