
 

 
8. april 2020 

Odgovori na nekatera vprašanja glede ukrepov 
in pomoči, ki so na voljo za gospodarstvo 
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Ker se v času širjenja virusa COVID-19 poslovni subjekti srečujejo z vrsto vprašanj, ki se 
nanašajo tako na vladne ukrepe za zajezitev širjenja virusa kot tudi na možnosti, ki jih poleg 
interventnih ukrepov ponuja slovenska zakonodaja, smo v naši odvetniški družbi zbrali nabor 
najpogostejših vprašanj, s katerimi se trenutno srečujejo naše stranke. 
 
Upamo, da vam bomo na ta način lahko pomagali pri čimprejšnjem zaznavanju potencialnih 
težav ter njihovemu preprečevanju in reševanju. V kolikor se vam pojavijo kakršna koli druga 
vprašanja, smo vam zaposleni v KIRM PERPAR o.p., d.o.o. ves čas na voljo. 
 

*** 
 
1. Kakšno je razmerje med novim »Megazakonom« in Zakonom o interventih ukrepih na 

področju plač in prispevkov (ZIUPPP)? Ali lahko med ukrepi, ki jih urejata oba zakona, 
izbreremo, kateri ukrep bi uporabili (npr. 40% subvencija za čakanje na delo po ZIUPP in  ne 
100% po »Megazakonu«)? 

 
Razmerje med zakonoma ureja »Megazakon« v prehodnih določbah, in sicer določa, da se določbe 
ZIUPPP, ki se nanašajo na pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na 
začasnem čakanju na delo, ne uporabljajo za čas trajanja začasnih ukrepov iz »Megazakona«.  
 
To pomeni, da se bodo za čas trajanja ukrepov po »Megazakonu« (to je od 13.3.2020 do 31.5.2020) 
uporabljale določbe »Megazakona«, po katerih bo država (pod pogoji iz »Megazakona«) povrnila 100% 
nadomestila plače za delavce na čakanju na delo doma. Za morebitno obdobje čakanja na delo, ki bo 
teklo od oziroma tudi po 1.6.2020, pa se bodo, če ne bo sprejetih dodatnih ukrepov, ki bi to spreminjali, 
uporabljale določbe ZIUPPP, po katerih bo država ob izpolnjevanju pogojev iz ZIUPPP povrnila 40% 
nadomestila plače. 
 
Delodajalec tako med ukrepi, povezanimi s povrnitvijo nadomestila plače v času čakanja na delo, ne 
more prostovoljno izbirati. 
 
V ostale določbe ZIUPPP »Megazakon« ne posega, zato se po našem mnenju uporabljajo tudi v času 
veljavnosti ukrepov po »Megazakonu«. 

 
2. Ali »Megazakon« že velja? 
 
»Megazakon« v času priprave tega gradiva (8.4.2020) še ne velja. Predvideno je, da bo začel veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu  Republike Slovenije. 
  
3. V kašnih rokih mora delodajalec uveljavljati povračilo nadomestila plače po »Megazakonu«? 
 
Delodajalec mora uveljaviti pravico do povračila izplačanih nadomestil plače v osmih dneh od napotitve 
delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 31.5.2020.  
 
Če bo delodajalec uveljavljal povračilo nadomestila plače tudi za obdobje pred uveljavitvijo 
»Megazakona«, to je od 13.3.2020 naprej, mora vlogo vložiti v 8 dneh od uveljavitve zakona. 
 
Glede na to, da datum uveljavitve zakona še ni znan, velja spremljati uradne objave.  Zakon bo začel 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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4. Ali je v času subvencioniranega čakanja na delo možno reaktivirati posameznega delavca?  
 
Da, reaktivacija delavca je možna. V skladu s 24. členom »Megazakona« ima delavec v času začasnega 
čakanja na delo obveznost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem zaporednih dni v 
tekočem mesecu. Delodajalec mora o tem predhodno obvestiti Zavod za zaposlovanje. V kolikor 
delodajalec krši svoje obveznosti, mora vrniti prejeta sredstva v trikratni višini. 
 
Ta čas se ne upošteva v obdobje začasnega čakanja na delo posameznega delavca, zato menimo, da 
delavcu za ta čas pripada plača. 
 
5. Ali je po »Megazakonu« možno kombinirati subvencioniranje čakanja na delo z delom v 

manjšem obsegu (npr. da je vnaprej predvideno, da delavec 3 dni na teden dela, 2 dni v tednu 
pa je na čakanju)? 

 
»Megazakon« konkretno take situacije ne ureja. Edina kombinacija dela in čakanja na delo, ki je urejena 
v »Megazakonu«, je napotitev delavca na čakanje na delo in poziv delavca nazaj na delo za največ 7 
zaporednih dni v mesecu v skladu s 24. členom zakona.  
 
Delodajalec v tem primeru napoti delavca na začasno čakanje na delo s pisnim obvestilom, v katerem 
določi čas začasnega čakanja na delo, možnost, da delodajalec tudi v času začasnega čakanja na delo 
zaradi potreb delovnega procesa delavca pozove nazaj na delo, način takšnega poziva ter višino 
nadomestila plače. 
 
6. Ali lahko odpustim delavca, če prejemam pomoč države na podlagi »Megazakona«? 
 
Za razliko od ZIUPPP »Megazakon« ne predvideva prepovedi odpuščanja delavcev iz poslovnih 
razlogov kot enega izmed pogojev za pridobitev subvencije države. Glede na to menimo, da v času 
veljavnosti ukrepov po »Megazakonu« delavca lahko odpustite iz tudi poslovnih razlogov. Subvencija 
se v tem primeru lahko koristi (če gre za delavca, ki ste ga poslali na čakanje in če so izpolnjeni tudi 
drugi pogoji) dokler velja sklep, s katerim ste delavca poslali na čakanje, tj. dokler ne preneha delovno 
razmerje.  
 
Delavca lahko odpustite tudi v primeru nastopa drugih razlogov, ki jih predvideva ZDR-1 (kot so 
krivdni razlog, razlog nesposobnosti, neuspešno opravljeno poskusno delo itd.). Prenehanja delovnega 
razmerja iz teh (ostalih) razlogov ne omejuje niti ZIUPPP. 
 
7. Ali lahko v primeru, da ne izpolnjujem pogojev za pridobitev subvencije države za čakanje na 

delo, vseeno odredim delavcem čakanje na delo? 
 
Da, ta možnost je namreč predvidena tudi že v samem ZDR-1.  
 
Če delodajalec torej začasno ne more zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom ohranitve zaposlitve 
pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. Pisna napotitev se lahko pošlje delavcu tudi po 
elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. Ukrep 
lahko v tem primeru velja največ za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu. 
 
V primeru čakanja na delo po ZDR-1 ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80% njegove 
povprečne plače v zadnjih treh mesecih in dolžnost, da se odzove na poziv delodajalca na način in pod 
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pogoji, kot izhaja iz pisne napotitve (v tem primeru ni omejitev glede dolžine in pogostosti reaktivacije 
delavca). Nadomestilo plače v tem primeru v celoti bremeni delodajalca. 
 
 
8. Ali pomoči države na podlagi »Megazakona« vplivajo na možnost izplačil dobička v družbi?  
 
Da. »Megazakon« v 99. členu določa, da subjekti, ki uveljavijo povračilo nadomestila plače delavcem 
na začasnem čakanju na delo, povračilo nadomestila plače delavcu, ki zaradi višje sile ne more 
opravljati dela, oprostitev plačila prispevkov ali izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega 
dohodka, od uveljavitve tega zakona dalje smejo deliti dobička, izplačevati dela plač za poslovno 
uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020, sicer morajo prejete pomoči vrniti skupaj z 
zamudnimi obrestmi.  
 
9. Ali se bo v skladu z 99. členom upoštevala tudi delitev dobička, ki je bila izvedena pred 

uveljavitvijo »Megazakona«? 
 

Ne, »Megazakon« določa, da delodajalci ne smejo deliti dobička od uveljavitve zakona. Glede na to, 
da datum uveljavitve zakona še ni znan, velja spremljati uradne objave.  Zakon bo začel veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Menimo, da se do takrat dobički v skladu z 
besedilom »Megazakona« lahko delijo brez posledic, ki jih določa 99. člen.  
 
10.  Ali določba 99. člena »Megazakona« pomeni, da tudi zaposlenim ne smemo izplačevati dela 

plače iz naslova poslovne uspešnosti? Tak primer namreč lahko predstavlja tudi božičnica. 
 
V tem primeru je še nejasno, kako se bo interpretiral 99. člen »Megazakona«. Menimo, da je bil namen 
te določbe predvsem preprečiti izplačila iz naslova poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu, ne pa 
tudi izplačila iz naslova poslovne uspešnosti zaposlenim.  V vsakem primeru bo za odgovor potrebno 
počakati na uradna pojasnila pristojnih organov. 
 
11.  Kaj če se izkaže,  da naše podjetje ni izpolnjevalo pogojev za uveljavljanje ukrepov, pomoč 

države pa smo prejeli? 
 
Za te primere zakon določa, da je potrebno prejeta sredstva vrniti.  
 
V primeru, da je potrebno prejeta sredstva vrniti, ker je v obdobju od uveljavitve »Megazakona« prišlo 
do delitve dobička ali izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 
2020, mora družba prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi. 
 
Opozoriti velja, da je lahko družba v določenih primerih zavezana tudi k vračilu trikratnika prejetih 
sredstev. Taki primeri so: 
- če delodajalec, ki prejema povračila izplačanih nadomestil plače,  odredi nadurno delo, pa bi to delo 
lahko opravil z delavci na začasnem čakanju na delo; 
- če delodajalec delavca pozove, da se vrne na delo in o tem predhodno ne obvesti Zavod RS za 
zaposlovanje in 
- če delavcu preneha odsotnost iz razlogov višije sile in o tem delodajalec z dnem prenehanja odsotnosti 
delavca ne obvesti Zavoda za zaposlovanje. 
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12.  Naše podjetje ne bo koristilo ukrepov po »Megazakonu« za delavce na začasnem čakanju na 
domu, pri čemer imamo nekaj zaposlenih, ki so na čakanju na domu zaradi »višje sile«, tj.  
varstva otrok. Zanima nas, v kakšna je višina nadomestila, ki pripada delavcem na čakanju 
na domu zaradi »višje sile«, tj. varstva otrok,  saj smo videli, da »Megazakon« določa višje 
nadomestilo, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)? 

 
Pravilno ugotavljate, da  »Megazakon« določa višje nadomestilo plače delavcem, ki ne morejo 
opravljati dela zaradi višje sile.  Konkretno je določeno, da se ne glede na določbo šestega odstavka 
137.  člena ZDR-1 določa višina nadomestila plače delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višije 
sile in se ureja delno povračilo izplačanih nadomestil plače tem delavcem. 
 
Menimo, da bo verjetnejša razlaga, da ta določba velja tudi za delavce, katerih delodajalci ukrepov ne 
koristijo. Tako bi v obdobju veljavnosti »Megazakona« tudi tem delavcem pripradalo nadomestilo v 
višini 80%  povprečne mesečne plače v treh mesecih pred odsotnostjo namesto 50% nadomestila, ki 
pripada sicer v skladu z ZDR-1. Glede na to,  da določbe »Megazakona« v tem delu niso povsem jasne, 
velja počakati na uradna pojasnila pristojnih organov. 
     
13. Kaj pomeni moratorij na odplačevanje kreditov, ki ga omogoča ZIUOPOK? 
 
V skladu z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), 
moratorij pomeni odlog plačila kredita do 12 mesecev, in sicer za tiste, ki zaradi negativnih učinkov 
epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb. Moratorij pa ne vpliva na 
plačilo pogodbeno dogovorjenih obresti – kreditojemalec jih mora še vedno plačati.  
 
14. Ali sem dolžan plačevati najemnino?  
 
Interventni ukrepi države zaenkrat še ne predvidevajo oprostitev dolžnosti plačila najemnine. 
Najemnino je še vedno potrebno plačevati v skladu z posamezno najemno pogodbo, lahko pa se zaradi 
izrednih razmer poskušate drugače dogovoriti z vašim najemodajalcem.  
 
Nekatere občine so izdale odredbe, ki določajo, da so vsi najemojemalci nepremičnin, ki so v lasti 
občine, v času epidemije oproščeni plačila najemnine. Tako odredbo sta med drugim sprejeli že Občina 
Vrhnika in Mestna občina Ljubljana.  
 
15. Ali lahko odpovem pogodbo v času epidemije COVID-19 zaradi »višje sile«? 
 
Višja sila v slovenskem pravu ni opredeljena kot eden izmed razlogov za enostranski odstop od 
pogodbe, lahko pa je kot taka opredeljena v konkretni pogodbi. 
 
Ne glede na to lahko nastop višje sile v določeni situaciji vseeno pomeni možnost prenehanja 
pogodbenega razmerja. To velja predvsem v primeru, da pogodbe oziroma obveznosti stranke zaradi 
višje sile ni mogoče izpolniti. Glede na določbe Obligacijskega zakonika obveznost obeh strank namreč 
v tem primeru preneha. Pri tem je potrebno biti pozoren, kdaj je višja sila nastopila. V kolikor je bila 
namreč stranka v trenutku nastopa višje sile že v zamudi, njene obveznosti tudi ob morebitnem 
kasnejšem nastopu višje sile ne prenehajo. 
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16. Na kaj moramo paziti pri sklepanju novih pogodb? 
 
V kolikor boste sklepali nove pogodbe, katerih izpolnitev (vsaj delna) je predvidena v času, ko bodo še 
veljali ukrepi zaradi epidemije, je priporočljivo dogovoriti posebne določbe, ki bodo urejale posledice 
v primeru zamud in drugih kršitev pogodbe zaradi višje sile (lahko tudi konkretno epidemije COVID-
19).  
 
 
 
Dne 7. 4. 2020 je dokument z najpogostejšimi vprašanji objavila tudi Finančna uprava Republike 
Slovenije. Več informacij v zvezi z davčnimi vprašanji in uveljavljanjem vlog lahko dobite na naslednji 
povezavi: 
https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Pogosta_vprasanja_inte
rventni_ukrepi.docx 
 
Avtorji: Matej Perpar, Ajda Okršlar, Tajda Jager 
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V	primeru	vprašanj	nas	lahko	kontaktirate	na:	
 
 
KIRM	PERPAR	o.p,	d.o.o.	
Poljanski	nasip	8	
SI-1000	Ljubljana	
Slovenija	
	
T:	+386	8	205	9221	
F:	+386	8	205	9220	
E:	info@k-p.si	
W:	https://www.k-p.si/sl/	
LinkedIn:	https://www.linkedin.com/company/law-firm-kirm-perpar-ltd-/	
	
Partnerji:	
	
Andrej	Kirm	
M:	+386	31	340	475	
E:	andrej.kirm@k-p.si	
LinkedIn:	https://si.linkedin.com/in/andrejkirm	
	
Matej	Perpar	
M:	+386	31	340	962	
E:	matej.perpar@k-p.si	
LinkedIn:	https://www.linkedin.com/in/matejperpar/	
	
Jan	Gorjup	
M:	+386	41	996	855	
E:	jan.gorjup@k-p.si	
LinkedIn:	https://www.linkedin.com/in/jan-gorjup-b64a05b6/		


