PRIKAZ SITUACIJ, KOT JIH PREDVIDEVA OBSTOJEČA ZAKONODAJA
SITUACIJA

PLAČA / NADOMESTILO

ZDRAVI DELAVEC,
ki po dogovoru z delodajalcem
preventivno ostane doma

ZDRAVI DELAVEC,
ki mu delodajalec iz poslovnih razlogov
odredi ČAKANJE NA DOMU

100 % plača

nadomestilo v višini 80 %
plače zadnjih treh mesecev

ZDRAVI DELAVEC,
ki mu delodajalec zaradi izjemnih
okoliščin odredi DELO NA DOMU ali
DRUGO DELO.

ZDRAVI DELAVEC v KARANTENI z
odločbo ministra za zdravje, ki DELA NA
DOMU

ZDRAVI DELAVEC v KARANTENI z
odločbo ministra za zdravje, ki svojega
dela NE MORE OPRAVLJATI NA DOMU

ZBOLELI in POTRJENO OKUŽENI
DELAVEC

DELAVEC, ki bo ostal doma zaradi
varovanja otrok, pa svojega dela NE
MORE OPRAVLJATI NA DOMU

delodajalec

60 % delodajalec,
40 % država (vendar
največ 892,50 EUR)

100 % plača

delodajalec

100 % plača

delodajalec

nadomestilo v višini
80 % plače

90 % bolniško nadomestilo
prvih 90 dni, nato 100 %

nadomestilo v višini 50 %
plače, a ne manj kot 70%
minimalne plače
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PLAČNIK

v celoti država

od prvega dne v
breme ZZZS

delodajalec

OSTALE KORISTNE INFORMACIJE:
-

-

-

-

Delodajalec lahko napoti delavca na čakanje največ enkrat za največ 3 zaporedne mesece (do
30. 9. 2020);
Delodajalec naslovi elektronsko vlogo za delno povračilo nadomestil plače na ZRSZ v roku 8
dni od napotitve delavca na začasno čakanje;
Pravice do delnega povračila nadomestil ne more uveljavljati delodajalec, (1) katerega
delavci izkazujejo presežek delovnih ur v referenčnem obdobju, i se lahko izravna, (2) ki ima
za 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno
pravo, (3) ki v obdobju zadnjih 3 mesecev ni redno izplačeval plač oz. plačeval prispevkov in
(4) če je nad njim uveden postopek zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
Odlog plačila prispevkov samozaposlenim za mesece april, maj in junij 2020 neposredno na
podlagi zakona - odlog velja najkasneje do 31. 3. 2022.
Za izvajanje dela zakona, ki se nanaša na delno povračilo nadomestila plače za začasno
čakanje in na povračilo nadomestila plače za odrejeno karanteno, so pristojni pri Zavodu za
zaposlovanje.
Obe povračili boste lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce. Pred
prvo uporabo portala se registrirate. Ob uveljavitvi zakona bodo navodila in obrazec vloge
objavljeni na spletu ZRSZ.
Od ponedeljka, 23. 3. 2020, sta vam za vprašanja glede uveljavljanja povračila nadomestila
plače na voljo:
- elektronski naslov ZIUPPP@ess.gov.si ali
- brezplačni telefon Kontaktnega centra ZRSZ 080 20 55.
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