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Za čakanje na delo do vključno 31.3.2020 se uporablja zakon sprejet 20.3. in v veljavnosti od 29.3.? 
Ali potem veljajo tudi omejitve glede odpuščanja 6 mesecev, kot je zapisano, verjetno. 
Ne, takšnega pogoja novi zakon ne določa več.  

 

 
Za čakanja od 1.4.2020 naprej bo veljal nov predlog od včeraj in tudi nima omejitev glede odpuščanj? 
Novi predlog nima omejitev glede odpuščanja oziroma v primerjavi z ZIUPPP ne vsebuje več 
obveznosti zaveze delodajalca k ohranitvi delovnih mest najmanj 6 mesecev od pričetka začasnega 
čakanja na delo.  
 

 
Pojavi se vprašanje reševanje meseca marca in upoštevanje pogojev držanja delavcev za naslednjih 6 
mesecev, ki jih nov predlog zakona nima. Kako torej narediti z delavci, ki so začeli s čakanjem že v 
marcu in bodo nadaljevali tudi v aprilu?    
Novi predlog zakona omogoča povračilo nadomestila plače od 1. 4. 2020 dalje, tako, da za primere 
delavcev na začasnem čakanju na delo iz meseca marca ne bo mogoče pridobiti omenjene pravice. 
Predlog zakona sicer vsebuje prehodno določbo, ki za čas trajanja začasnih ukrepov iz tega zakona 
izključuje uporabo ZIUPPP. V skladu z navedeno določbo bo Zavod RS za zaposlovanje v obdobju 
trajanja začasnih ukrepov iz tega zakona vse vloge za uveljavljanje delnega povračila plač delavcem 
na začasnem čakanju na delo obravnaval v skladu z (ugodnejšimi) določbami tega zakona. Izjema iz 
prejšnjega odstavka pa bo veljala tudi za vloge za uveljavitev pravice do delnega povračila izplačanih 
nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo, vložene pri Zavodu RS za zaposlovanje v 
obdobju od vključno 29. marca 2020 do uveljavitve tega zakona.  
 

 

S tem v zvezi posebej opozarjamo na prehodno določbo 108.člena MEGA zakona, ki ureja 

součinkovanje tega zakona s »prejšnjim« zakonom – ZIUPPP 

 

 

108. člen (prehodna določba na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost) 

(1) Določbe Zakona o ukrepih na področju plač in prispevkov, ki se nanašajo na pravico do 

delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo, se ne 

uporabljajo za čas trajanja začasnih ukrepov iz tega zakona. 

(2) Ne glede na določbe Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni 

list RS, št. 36/20) Zavod RS za zaposlovanje v obdobju trajanja začasnih ukrepov iz tega zakona 

vse vloge za uveljavljanje delnega povračila plač delavcem na začasnem čakanju na delo 

obravnava v skladu z določbami tega zakona. 

(3) Izjema iz prejšnjega odstavka velja tudi za vloge za uveljavitev pravice do delnega povračila 

izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo, vložene pri Zavodu RS za 

zaposlovanje v obdobju od vključno 28. marca 2020 do uveljavitve tega zakona. 
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Predlagamo, da iz previdnosti vloge za sofinansiranje čakanja na delo po ZUIPPP 

delodajalci vlagajo, kot navaja 7. člen ZUIPPP, v roku 8 dni od uveljavitve tega zakona, 

torej do 5.4.2020; ko bodo vložene, pa bodo obravnavane skladno z določbami MEGA 

zakona, skratka pod bolj ugodnimi pogoji. Zavod bo moral imeti navodila za obravnavo vlog, 

saj bo o njih odločal; ker pa MEGA zakon še ne velja, saj ni znano njegovo končno besedilo, 

pa je anticipirano nemogoče dati verodostojna navodila. 

 

V pojasnilih k 108.členu MEGA zakona je navedeno: 

»Prehodna določba na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost ureja 

razmerje med določbami predloga tega zakona in določbami pravkar sprejetega Zakona o 

interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) v delu, ki se nanaša na 

vlaganje zahtevkov delodajalcev pri Zavodu RS za zaposlovanje. Vse vloge delodajalcev za 

uveljavljanje povračila plač delavcem na začasnem čakanju na delo bodo obravnavane v 

skladu z določbami tega zakona.« 

 

Do sprejema Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 

omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, je preuranjeno svetovati  več kot 

zaščitno ravnanje delodajalcev v smislu vložitve vloge za sofinasniranje; posebno, ker 

njegovo besedilo še ni dokončno - vloženih je cca 180 amandmajev.  

 

 

Želimo Vam miren dan in ostanite zdravi! 
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