
PRILOGA – PREDLOG ZAKONA PO POSAMEZNIH ČLENIH

ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

19. člen

(1) Ne glede na 29. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 
91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 –ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 
64/17 – ZZDej-K in 36/19; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) je lahko delavec odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila 
o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne delovne dni v kosu (v nadaljnjem 
besedilu: kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni), in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

(2) Delavec o vsakokratni odsotnosti iz prejšnjega odstavka pisno ali elektronsko obvesti delodajalca prvi dan 
odsotnosti. Delavec uveljavlja pravico do odsotnosti iz dela zaradi bolezni v skladu z veljavnimi predpisi s področja 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Šteje se, da je v tem primeru pravica do enkratne kratkotrajne 
odsotnostizaradi bolezni ni izkoriščena. 

(3) Delavec v času koriščenja odsotnosti iz prvega odstavka tega člena ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali 
odpotovati izven kraja svojega bivanja. 

(4) Višina nadomestila za čas odsotnosti iz prvega odstavka tegaje določena v zakonu, ki ureja delovna razmerja. 
Nadomestilo se zagotavlja iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen v primeru drugega stavka prejšnjega
odstavka.

(5) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2020. Lahko se podaljša s sklepom Vlade Republike Slovenije za šest 
mesecev.

ZAKON O DOHODNINI

31. člen

(1) Ne glede na 39. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 
21/19, 28/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) se plačilu delodajalca za testiranje delojemalcev na SARS-CoV-
2, na katera jih napoti delodajalec, ne štejejo za boniteto. 

(2) Ukrep iz tega člena velja do 30. junija2021. Vlada Republike Slovenije lahko ta ukrep podaljša še za obdobje šest 
mesecev.

NADOMESTILO PLAČ DELAVCEM ZARADI ODREJENE KARANTENE ALI NEMOŽNOSTI
OPRAVLJANJA DELA ZARADI VIŠJE SILE ZARADI OBVEZNOSTI VARSTVA OTROKA

55. člen (upravičenci do nadomestil)

(1) Delavec, ki zaradi odrejene karantene v skladu z ZNBali v skladu s tem zakonom, ne more opravljati dela, je 
upravičen do nadomestila plače v skladu s tem zakonom.

(2) Delavec, eden od staršev, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi
odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, šoleali socialno varstvene 
storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki ni v institucionalnem varstvu, je upravičen do 
nadomestila plače v skladu s tem zakonom.

(3) V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine 
nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in 
posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

(4) Pravico do povračila izplačanihnadomestil plače delavca, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela, lahko
uveljavlja delodajalec v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, če izjavi, da ne more organizirati dela na domu 
za delavca, ki mu je bila odrejena karantena.



(5) Delodajalec lahko uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ne more opravljati dela 
zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne 
okoliščine nemožnostiobiskovanja vrtca ali šole.

56. člen (časovna omejitev)

(1) Če je delavcu odrejena karantena, prejema nadomestilo plače iz tega razloga za obdobje, za katero je bila odrejena 
karantena.

(2) Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene 
karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, prejema nadomestilo plače za 
obdobje, za katero je bila otroku odrejena karantena oziroma dokler so podane okoliščine višje sile, ki upravičujejo 
delavčevo odsotnost.

57. člen (pravice in obveznosti delavcev)

(1) Delavec, ki se odpravi v državo, ki je na zelenem ali rumenem seznamu, in mu je ob povratku ob prehodu meje v 
Republiki Sloveniji odrejena karantena zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo, in zaradi tega ne 
more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, 
ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne 
nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.

(2) Delavec, ki mu je bila odrejena karantena po tesnem stiku ali sumu tesnega stika z okuženo oseboin zaradi tega ne 
more opravljati dela v skladu s sklenjenopogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela, pri čemer 
do stika ni prišlo med opravljanjem dela za delodajalca, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z 
zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.

(3) Delavec, ki mu je bila odrejena karantena po tesnem stiku z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca 
in mu je bila zaradi tega odrejena karantena, zaradi česar ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače, ki bi jo prejel, če 
bi delal.

4) Javni uslužbenec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbozaradi 
izvajanja nalog delodajalca v tujini ali mu je bila odrejena karantena zaradi napotitve ali premestitve javnega 
uslužbenca na delo v tujino, zaradi česar ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec 
pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače, ki bi jo prejel, če bi delal. 

(5) Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbozaradi odhoda v
državo, ki je na rdečem seznamu, ni upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene, razen v primeru odhoda 
zaradi naslednjih osebnih okoliščin: smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali 
otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrti staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, 
posvojitelj), rojstva otroka, vabila na sodišče.Delavec je v tem primeru upravičen do nadomestila plače v višini, kot 
je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer višje sile. Delavec mora delodajalcu najpozneje en dan 
pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi predhodno 
naštetih osebnih okoliščin.

(6) Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, ima pravico do nadomestila 
plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela 
iz poslovnega razloga.

(7) Razlog za odreditev karantene delavcu mora biti razviden iz odločbe o odreditvi karantene.

(8) Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora najpozneje v 24 urah obvestiti delodajalca, da je v karanteni, in o 
razlogih, iz katerih mu je bila odrejena karantena.

(9) Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora najpozneje v treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi 
karantene le-to posredovati delodajalcu.

(10) Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi 
odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole najpozneje v treh 
delovnih dneh od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca.



58. člen (delavci s pravicami iz socialnih zavarovanj)

(1) Če je delavec ob odrejeni karanteni upravičen do odsotnosti z dela ali v času odrejene karantene pridobi pravico do 
odsotnosti z dela na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu ali druge upravičene 
odsotnosti, ter do ustreznega nadomestila plače ali plačila prispevkov, se nadomestilo plače iz prejšnjega člena v tem 
času ne izplačuje.

(2) Če je delavec ob odrejeni karanteni ali med trajanjem odrejene karantene uveljavil oziroma je upravičen do dela s 
krajšim delovnim časom in prejema delnonadomestilo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali 
starševskem varstvu, se nadomestilo plače iz prejšnjega člena v tem času izplačuje v sorazmernem delu, delavec pa 
zadrži pravico do prejemkov oziroma plačila prispevkov iz socialnih zavarovanj po navedenih predpisih, kot da bi delal.

59. člen (uveljavljanje pravice delodajalca do povračila nadomestil plače)

(1) Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje(v nadaljnjem besedilu: ZRSZ)v osmih dneh od uveljavitve zakona, ko 
delodajalec uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače za čas pred uveljavitvijo zakona oziroma v 
osmih dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene ali odsotnosti z dela delavca zaradi višje sile, ki je 
posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne nemožnosti obiskovanja 
vrtca ali šole. Vlogo je v roku iz prejšnjega stavka za vse primere odrejene karantene, ko je odločba izdana do 31. 
decembra 2020, mogoče vložiti do 31. decembra 2020.

(2) V primeru uveljavljanja povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene delavcu delodajalec vlogi iz 
prejšnjega odstavka priloži kopijo odločbe o odreditvi karantene in izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče 
organizirati dela na domu, v primeru izrečenega ukrepa karantene iz petega odstavka 55. člena tega zakona pa tudi 
izjavo delavca o obstoju osebnih okoliščin.

(3) V primeru uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je 
posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne nemožnosti obiskovanja 
vrtca ali šole, delodajalec vlogi iz prvega odstavka tega člena priloži izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na 
nastanek višje sile.

(4) ZRSZodloči o vlogi po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

(5) Na podlagi odločbe o priznanju pravice do povračila izplačanih nadomestil plač, sklene ZRSZz delodajalcem 
pogodbo o povračilu izplačanih nadomestil plače, v kateri se določijo medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti.

(6) Pogodba o povračilu izplačanih nadomestil plače mora zlasti vsebovati predmet, osnovo za izračun nadomestil 
plače, način izračuna povračila nadomestil plače, višino povračila nadomestil plače, vsebino zahtevkov za povračilo 
nadomestil plače in njihovih prilog, razloge za zavrnitev zahtevka za povračilo, rok za izplačilo, obdobje vračanja 
sredstev, spremljanje in poročanje, sankcije za kršitev pogodbe ter nadzor nad njenim izvajanjem.

60. člen (višina in izplačilo povračila izplačanih nadomestil plače)

(1) Izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi odrejene karantene ali višje sile, ki je posledica obveznosti varstva 
otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole ne 
morejo opravljati dela, Republika Slovenija povrne v celoti.

(2) Povračilo nadomestila plače v primerih iz prejšnjega odstavka, razen za delavce, za katere plačilo nadomestila plače 
ne bremeni delodajalca, se delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali v celoti, in sicer zadnji dan 
meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače po tem zakonu.

(3) Delodajalcu pripada povračilo nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile, ki je posledica obveznosti 
varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole 
dejansko mesečno ali tedensko obveznost, za praznične in druge dela proste dni, določene z zakonom.

(4) ZRSZdelodajalcu ne poravna obračunanih nadomestil plače, če jih ta ni izplačal delavcem, ki so bili do njih 
upravičeni.



(5) Delodajalcu pripada povračilo nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile, ki je posledica obveznosti 
varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole 
dejansko mesečno ali tedensko obveznost, za praznične in druge dela proste dni, določene z zakonom.

61. člen (obveznosti delodajalca)

(1) V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače, v skladu s prejšnjimčlenom, mora delodajalec 
delavcem izplačevati neto nadomestila plače in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

(2) Če delodajalec ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mora prejeta sredstva v celoti vrniti.

62. člen (časovno uveljavljanje povračila nadomestil plače delavcem)

(1) Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene v skladu z ZNBin v skladu 
s tem zakonom, ne more opravljati dela, lahko uveljavi delodajalec za izplačano nadomestilo plačeod 1. oktobra 2020.

(2) Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ki je 
posledica obveznosti varstva otroka zaradi izrečenega ukrepa karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine 
nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, lahko uveljavi delodajalec za izplačano nadomestilo plače od 1. septembra 2020.

(3) Pravice in obveznosti delavca, ki zaradi odrejene karantene v skladu z ZNBin v skladu s tem zakonom, ne more 
opravljati dela, določene s tem poglavjem, veljajo od 1. oktobra 2020.

(4) Pravice in obveznosti delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka 
zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, določene s tem
poglavjem, veljajo od 1. septembra 2020.

(5) Upravičenost do povračila nadomestil plače delavcev ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi odrejene 
karantene ali višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne 
okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne morejo opravljati dela, traja najdlje do 31. decembra 2020.

(6) Vlada Republike Slovenije lahko ukrep povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene ali nemožnosti 
opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka s sklepom podaljša za obdobje treh mesecev.

63. člen (zagotavljanje sredstev iz proračuna Republike Slovenije)

Sredstva za povračilo nadomestil plače se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenijeali iz sredstev, pridobljenih iz 
proračuna Evropske unije.

64. člen (izvajanje nadzora nad dodelitvijo in izplačevanjem nadomestil plače ter izvajanjem pogodbe)

(1) Delodajalec, ki uveljavi povračilo nadomestil plače, mora ZRSZ omogočiti administrativni in finančni nadzor nad 
izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. V primeru nadzora na kraju samem, mora ZRSZ omogočiti vpogled v 
računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem tega zakona.

(2) Za potrebe izplačevanja povračil nadomestil plače in izvajanja nadzora, ima ZRSZ pravico brezplačno pridobivati 
podatke o delavcih, ki jim je odrejena karantena ali ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti
varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, 
iz zbirk podatkov od 
ZZZS, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, upravljavca Centralnega registra prebivalstva ter 
Finančne uprave Republike Slovenije, in sicer: osebno ime, EMŠO, zavarovalno podlago ter podatke o izplačanih 
plačah in plačanih prispevkih.

(3) Za namen izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti delodajalca ima ZRSZ pravico tudi 
neposredno od delodajalca pridobivati dokazila in listine, iz katerih je razviden način uveljavljanja pravic po tem 
zakonu, na katerih mora delodajalec prekriti oziroma iz katerih mora izločiti tiste dele listin, ki niso nujni za ugotovitev 
razloga prenehanja zaposlitve in za vročitev takšne listine.

(4) Podatki, ki jih pridobi ZRSZ na podlagi tega zakona, se ne smejo pošiljati tretjim osebam, hranijo pa se deset let po 
pridobitvi, razen v anonimizirani obliki za raziskovalne namene.



(5) Po preteku roka hrambe iz prejšnjega odstavka se podatki blokirajo in nadalje obravnavajo v skladu s predpisi, ki 
urejajo poslovanje organov javne uprave s stalno zbirko dokumentarnega gradiva oziroma ravnanje z javnim arhivskim 
gradivom.

(6) Po blokiranju po prejšnjem odstavku se podatki iz četrtega odstavka tega člena hranijo 30 let.

65. člen (inšpekcijski nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega podpoglavja opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo v skladu 
s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor.

UKREP DELNEGA POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA
DELO

66. člen (namen ukrepa in upravičenci)

(1) Pravico do ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo po tem zakonu lahko
uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic 
epidemije, razen:- neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, 
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 in ima več kot 10 zaposlenih na 
dan 13. marca 2020,- tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva 
mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

(2) Do ukrepa iz prejšnjega odstavka so upravičeni tudi tisti delodajalci, ki ne izpolnjujejo in ne dosežejo pogoja iz 
tretjega odstavka tega člena in imajo status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni 
list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDRu-1) ali status invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni 
list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDRu-1).

(3) Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali 
posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkovglede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 
2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci iz prejšnjega odstavka, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v 
letu2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkovglede na povprečne mesečne prihodke v
letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci iz prejšnjega odstavka, ki se jim 
bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 
odstotkovglede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoji iz tega odstavkaob 
predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.

(4) Prihodki iz prejšnjega odstavka so čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju ter nadomestila
iz zavarovanja za starševsko varstvo.

67. člen (omejitev)

(1) Delodajalec iz prejšnjega člena lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo najdlje do 31. 
decembra 2020.

(2) Vlada Republike Slovenije lahko ukrep iz prejšnjega člena s sklepom podaljša največ za obdobje šestih mesecev, 
vendar ne dlje kot do 31. julija 2021, pod pogojem, da bo Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo 
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20.3.2020, str. 1 in sprememba UL C št. 112 I z dne 4.4.2020 
str. 1) podaljšan v leto 2021.

68. člen (pravice in obveznosti delavcev)

(1) Delavec, ki je napoten na začasno čakanje na delo in delodajalec zanj prejema povračilo izplačanega nadomestila 
plače, ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, razen tistih, ki so drugače urejene s tem zakonom.

(2) Delavec ima v času začasnega čakanja na delo po tem zakonu dolžnost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do
sedem delovnih dni v tekočem mesecu. Delodajalec mora o tem predhodno obvestiti ZRSZ.

(3) Če je bila plača delavca znižana zaradi določitve krajšega polnega delovnega časa pri delodajalcu, se za določitev 
osnove za nadomestilo plače za čas začasnega čakanja na delo upošteva plača ali osnova za nadomestilo plače v zadnjih
treh mesecih pred določitvijo krajšega polnega delovnega časa.



(4) Če delavec v dogovoru z delodajalcem v času začasnega čakanja na delo izrabi pravico do letnega dopusta, ima za 
čas izrabe letnega dopusta pravico do nadomestila plače v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

(5) Delodajalec delavca pisno napoti na začasno čakanje na delo. V pisnem napotilu določi čas začasnega čakanja na 
delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo, ter višino nadomestila plače.

(6) Delavec se lahko v času odrejenega čakanja na delo v skladu z določbami zakona, ki ureja trg dela, prijavi v 
evidenco iskalcev zaposlitve in se lahko vključi v ukrepe, ki se zagotavljajo prijavljenim iskalcem zaposlitve.

(7) V času dela s polnim delovnim časom delavec ni zavezan izvajati aktivnosti iz ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja v skladu z zakonom, ki ureja trg dela.

(8) Če se delavec na podlagi soglasja delodajalca vključi v ukrepe iz šestega odstavka tega člena, je ne glede na določbo
drugega odstavka tega člena, višina za nadomestilo plače določena v višini, kot je določena v sedmem odstavku 137. 
člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17
– odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19).

69. člen (višina nadomestila plače)

(1) Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki 
ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.

(2) Nadomestilo plače, določeno v skladu s prejšnjim odstavkom, ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki 
Sloveniji.

70. člen (delavci s pravicami iz socialnih zavarovanj)

(1) Če je delavec ob napotitvi na začasno čakanje na deloupravičen do odsotnosti z dela ali med trajanjem začasnega 
čakanja na delo pridobi pravico do odsotnosti z dela na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju, starševskem 
varstvu ali druge upravičene odsotnosti ter do ustreznega nadomestila plače ali plačila prispevkov, se nadomestilo plače 
iz prejšnjega člena v tem času ne izplačuje.

(2) Če je delavec ob napotitvi na začasno čakanje na delo ali med trajanjem začasnega čakanja na delo upravičen do 
dela s krajšim delovnim časom in prejema delno nadomestilo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali 
starševskem varstvu, se nadomestilo plače iz prejšnjega člena v tem času izplačuje v sorazmernem delu, delavec pa 
zadrži pravico do prejemkov oziroma plačila prispevkov iz socialnih zavarovanj po teh predpisih, kot da bi delal.

71. člen (višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače)

(1) Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače iz 55. člena tega zakona s strani Republike Slovenije znaša 
80 odstotkovnadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer 
brezposelnosti, določenega v zakonu, ki ureja trg dela. V 80 odstotkovnadomestila plače, ki ga krije Republika 
Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja(bruto I).

(2) Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače iz 55. člena tega zakona s strani Republike Slovenije ne sme
presegati 80 odstotkovvrednosti izplačanega nadomestila plače.

72. člen (postopek in način uveljavljanja povračila nadomestila plače)

(1) Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače po tem zakonu z vlogo, ki jo vloži v 
elektronski obliki pri ZRSZ v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. Vlogo je v roku iz 
prejšnjega stavka mogoče vložiti najpozneje do 15. decembra 2020.

(2) Pravice do povračila izplačanih nadomestil plače iz prejšnjega odstavka 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 vložitve 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 njimuveden postopek 
stečaja ali če se nahaja v likvidacijskem postopku.



(3) Vlogi iz prvega odstavka tega člena delodajalec priloži oceno upada prihodkov, za pravilnost katere kazensko in 
materialno odgovarja ter dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo zaradi začasne nezmožnosti 
zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.

(4) Delodajalec, katerega zaposlitve so neposredno ali posredno sofinancirane iz proračuna Republike Slovenije preko 
posebnih programov in lahko uveljavlja povračilo nadomestila plače le v višini razlike med polnim sofinanciranjem in 
siceršnjo subvencijo, v vlogi navede delež financiranja iz proračuna Republike Slovenije v letu 2020.

(5) ZRSZodloči o vlogi v 15 dneh od vložitve vloge s sklepom.

(6) Sklep o povračilu izplačanih nadomestil plače mora zlasti vsebovati predmet, osnovo za izračun nadomestil plače, 
način izračuna povračila nadomestil plače, višino povračila nadomestil plače, vsebino zahtevkov za povračilo 
nadomestil plače in njihovih prilog, razloge za zavrnitev zahtevka za povračilo, rok za izplačilo, obdobje vračanja 
sredstev, spremljanje in poročanje, sankcije za kršitev sklepa ter nadzor nad njegovim izvajanjem.

(7) Delno povračilo nadomestila plače, razen za delavce, za katere plačilo nadomestila plače ne bremeni delodajalca, se 
delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali v celoti, in sicer deseti dan meseca, ki sledi mesecu izplačila 
nadomestila plače po tem zakonu.

(8) Delodajalcu pripada povračilo nadomestila plače za dejansko mesečno oziroma tedensko obveznost, za prazničen in 
drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi delavec na ta dan dejansko delal.

(9) Če je delodajalec napotil delavce na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo tega zakona za obdobje od 1. 
oktobra 2020, lahko vloži vlogo iz prvega odstavka tega člena v osmih dneh oduveljavitve tega zakona, če izpolnjuje 
vse pogoje za uveljavitev pravice.

73.člen (izvajanje nadzora nad dodelitvijo in izplačevanjem nadomestil plače ter izvajanjem sklepa)

(1) Delodajalec, ki uveljavi povračilo nadomestil plač, mora ZRSZomogočiti administrativni in finančni nadzor nad 
izpolnjevanjem obveznosti iz sklepa iz petega odstavka prejšnjega člena. V primeru nadzora na kraju samem mora 
ZRSZ omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem tega zakona.

(2) Za potrebe izplačevanja povračil nadomestil plače in izvajanja nadzora ima ZRSZpravico brezplačno pridobivati 
podatke o delavcih na začasnem čakanju na delo iz zbirk podatkov od ZZZS, Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, upravljalca Centralnega registra prebivalstva ter Finančne uprave Republike Slovenije, in sicer:
osebno ime, EMŠO, zavarovalno podlago ter podatkeo izplačanih plačah in plačanih prispevkih za socialno varnost.

(3) Za namen izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem sklepa ima ZRSZpravico tudi neposredno od delodajalca 
pridobivati dokazila in listine, iz katerih je razviden način uveljavljanja pravic po tem zakonu, na katerih mora 
delodajalec prekriti oziroma iz katerih mora izločiti tiste dele listin, ki niso nujni za ugotovitev razloga prenehanja 
zaposlitve in za vročitev takšne listine.

(4) Podatki, ki jih pridobi ZRSZna podlagi tega zakona, se ne smejo pošiljati tretjim osebam, hranijo pa se deset let po 
njihovi pridobitvi, razen v anonimizirani obliki za raziskovalne namene.

(5) Po preteku roka hrambe iz prejšnjega odstavka se podatki blokirajo in obravnavajo v skladu s predpisi, ki urejajo 
poslovanje organov javne uprave s stalno zbirko dokumentarnega gradiva oziroma ravnanje z javnim arhivskim 
gradivom.

(6) Po blokiranju v skladu s prejšnjim odstavkom se podatki iz drugega odstavka tega člena hranijo 30 let.

74. člen (obveznosti delodajalca)

(1) V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače v skladu s 56. členom tega zakona mora delodajalec 
delavcem izplačevatinadomestila plače.

(2) V obdobju iz prejšnjega odstavka delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti delovnega 
časa, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo.

(3) Če delodajalec delavca pozove, da se vrne nadelo, o tem predhodno obvesti ZRSZ.



(4) Če delodajalec ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena, mora prejeta sredstva v celoti 
vrniti.

(5) 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 
prenehanjuprejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

(6) Delodajalec v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na delo ali 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 pravice do povračila nadomestila plače po tem 
zakonu ali ZIUOOPE ali ZIUZEOP ali ZIUPDV(kršitev prepovedi odpuščanja).

75. člen (inšpekcijski nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 66. do 74. člena tega zakona opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo v 
skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor.

76. člen (pogoji dodelitve državne pomoči za ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju
na delo)

(1) Ukrep iz tega poglavja se izvaja v skladu s točko 3.10 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v
podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1 in sprememba UL C št. 112 I z dne 
4. 4. 2020, str. 1).

(2) Skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, ki se financirajo tudi iz drugih javnih virov, ne sme preseči 
omejitev, določenih s tem zakonom.

(3) Subvencija se lahko kombinira tudi z drugimi ukrepi za podporo ohranjanju delovnih mest, če kombinirana podpora 
ne povzroči prekomernega nadomestila za stroške plač posameznega delavca.

V. ZAČASNI UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE IN MIKRO PODJETJA

1. IZREDNA POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA

85. člen (upravičenci)

(1) Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je oseba, ki je bila registrirana za 
opravljanje dejavnosti najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic epidemije 
COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemijeCOVID-19, in 
sicer:- samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost in je v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
96/12, 39/13, 99/13 –ZSVarPre-C, 101/13– ZIPRS1415, 44/14– ORZPIZ206, 85/14– ZUJF-B, 95/14–ZUJF-C, 90/15– 
ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19; v nadaljnjem besedilu:ZPIZ-2),- družbenik, ki je poslovodna 
oseba, in je zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in- kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

(2) Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz prejšnjega odstavkaznaša 1.100 eurov na mesec za 
mesece oktober, november in december 2020. Izredna pomoč za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi, znaša 700 eurov na mesec.

(3) Če upravičenec iz prvega odstavka tega člena v zavarovanje na podlagah 15., 16., 17. člena in petega odstavka 25. 
člena ZPIZ-2 za posamezni mesec ni vključen za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, je upravičen do 
sorazmernega dela izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka po prejšnjem odstavku glede na delež 
vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah. Delež vključitve
v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah se za posamezni mesec 
določi upoštevaje povprečno dnevno število ur vključitve v zavarovanje v posameznem mesecu.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek sorazmernost dela izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka ne velja za
upravičence, ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni na podlagi drugega odstavka 19. člena ZPIZ-2, razen v 
primeru, če za posamezni mesec ni vključen v zavarovanje na podlagah 15., 16., 17. člena ali petega odstavka 25. ali 
šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2 za celotni mesec.



(5) Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka iz drugega odstavka tega člena ni upravičena oseba iz prvega odstavka 
tega člena, ki ne plačuje obveznih dajatev in ne izpolnjuje drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vložitve vloge za mesečni temeljni dohodek 
neplačane zapadle davčne obveznosti.

(6) Mesečni temeljni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

86. člen (izplačilo)

(1) Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka upravičenec iz prejšnjega člena preko informacijskega sistema 
Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) predloži izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, kot 
jo opredeljuje prejšnji člen, in da zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v 
bistveno zmanjšanem obsegu.

(2) Upravičenec poda izjavo iz prejšnjega odstavka na podlagi lastne ocene poslovanja, upoštevaje prejšnjičlen.

(3) Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. oktobra do 31. oktobra 2020 za mesec oktober, nakaže FURSmesečni temeljni 
dohodek 10. novembra 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. novembra. do 30. novembra. 2020 za mesec november 
ali za mesec oktober in november skupaj, mu FURSnakaže mesečni temeljnih dohodek do 10. 
decembra2020.Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. decembrado 31. decembra2020 za mesec december ali za meseca 
december in november ali za meseca december in oktober ali za vse tri mesece skupaj nakaže FURS mesečni temeljni 
dohodek najpozneje do 10. januarja 2021. 

(4) Upravičenec iz prvega odstavka prejšnjega člena prejme mesečni temeljni dohodek za posamezni mesec od oktobra 
2020 do decembra 2020. Če poda izjavo za več mesecev skupaj, se mu nakaže seštevek mesečnih temeljnih dohodkov 
za posamezne mesece.

(5) Upravičenec iz prejšnjega člena predloži izjavo preko informacijskega sistema FURSv elektronski obliki do 31. 
decembra 2020. Predloga obrazca izjave je objavljena na portalu eDavki.

(6) Mesečni temeljni dohodek za mesece oktober, november in december 2020 iz drugega odstavka prejšnjega člena po 
izpolnitvi pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena izplača FURS.

(7) V primeru podaljšanja ukrepov se izplača mesečni temeljni dohodek tudi za obdobje, ki se določi skladno z drugim 
odstavkom 97. člena tega zakona. Za pridobitev pravice do izplačila mesečnega temeljnega dohodka za to obdobje se 
smiselno uporabljajo določbe tega člena. Izjavo za mesece, za katere se ukrep podaljša, vloži upravičenec do zadnjega 
dne v mesecu, za katerega se ukrep podaljša, FURSpa mesečni temeljni dohodek nakaže do 10. dne v mesecu za 
pretekli mesec.

87. člen (zagotavljanje sredstev za izplačila mesečnega temeljnega dohodka)

Sredstva za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije oziromaiz 
sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.

88. člen (vračilo mesečnega temeljnega dohodka)

(1) Izjava upravičenca, da zaradi posledic epidemijeCOVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno 
zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja.

(2) Šteje se, da upravičenec zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v 
bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za 
več kot 30 odstotkovglede na leto 2019. Če ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičen tudi
tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemijeCOVID-19 znižali za 
več kot 30 odstotkovglede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 ni posloval, je do pomoči 
upravičeni tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije 
COVID-19 znižali za več kot 30 odstotkovglede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če 
pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

(3) Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih o računovodenju, so prihodki iz prejšnjega odstavka čisti prihodki 
od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.



(4) Subjekt, ki je uveljavil izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, mora v primeru, da je od uveljavitve
tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad 
poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, o 
tem seznaniti FURS. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi 
obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.

(5) Subjekt, ki je uveljavil izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in naknadno ugotovi, da ni 
izpolnjeval pogojev za njegovo pridobitev, o tem obvesti FURSnajkasneje do roka za predložitev obračuna od 
dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, 
oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020, in vrniti znesek prejete pomoči 
v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka za plačilo se mu obračunavajo zakonske zamudne obresti po Zakonu o 
predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo).

(6) Nadzor nad uveljavljanjem pravic iz drugega odstavka 85. člena tega zakona izvaja FURSv skladu z zakonom, ki 
ureja davčni postopek.

89. člen (pogoji dodelitve državne pomoči)

Ukrep iz tega oddelkase izvaja v skladu s točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v 
podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1, sprememba UL C št. 112 I z dne 4.
4. 2020, str. 1, sprememba UL C št.164 I z dne 13.5. 2020, str. 3 in sprememba UL C218, 2.7.2020, str. 3).

2. DELNO POVRNJENI IZGUBLJENI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE IN DRUŽBENIKE ZA ČAS
TRAJANJA KARANTENE NA DOMUALI NEMOŽNOSTIIN OPRAVLJANJA DELA ZARADI VIŠJE SILE

ZARADI OBVEZNOSTI VARSTVA OTROKA

90. člen (delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domuali nezmožnosti opravljanja dela
zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka)

(1) Upravičenec za delno povrnjeni izgubljeni dohodek, ki zaradi odrejene karantene na domuali nezmožnosti 
opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje 
objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja 
dejavnosti na domu, je- samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost in je v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2,- družbenik, ki je poslovodna oseba, in je 
zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in- kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

(2) V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine 
nemožnosti obiskovanja vrtca ali šolese šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in 
posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

(3) Upravičencu iz prvegaodstavka tega člena se izgubljeni dohodek delnopovrne, če se odpravi v državona zelenem ali 
oranžnem seznamu v času njegovega odhoda iz Republike Slovenije in mu je ob prehodu meje pri povratku v Republiki
Sloveniji bila odrejena karantena, ker je bila država uvrščena na rdeči seznam, ali če mu je odrejena karantena zaradi 
stika z okuženo oseboali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrokazaradi odrejene 
karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole. 

91. člen (višina)

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 eurov za vsako odrejeno karantenoali za čas, ko ni zmožen 
opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje 
objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole.

92. člen (postopek izplačila)

(1) Za povračilo delno izgubljenega dohodka upravičenec iz 90. člena tega zakonapreko informacijskega sistema 
FURSpredloži vlogo, katere obvezna priloga je odločba o karanteni, v roku 30 dni od vročitve odločbe o karanteni.

(2) Upravičencu, ki vloži vlogo od 1. oktobra do 31. oktobra 2020 nakaže FURS delno izgubljeni dohodek 10. 
novembra 2020. Upravičencu, ki vloži vlogo od 1. novembra. do 30. novembra2020 za mesec november ali za mesec 
oktober in november skupaj, mu FURSnakaže delno izgubljeni dohodek do 10. decembra2020.Upravičencu, ki vloži 



vlogo od 1. decembra do 31. decembra 2020 za mesec december ali za meseca december in november ali za 
mesecadecember in oktober ali za vse tri mesece skupaj nakaže FURS delno izgubljeni dohodek najpozneje do 10. 
januarja 2021.

(3) Upravičenec iz 90. člena tega zakona predloži vlogo preko informacijskega sistema FURSv elektronski obliki do 31.
decembra 2020. 

(4) Delno povrnjen izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene izplača FURS.

(5) V primeru podaljšanja ukrepov se delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene izplača tudi za čas 
trajanja karantene v obdobju, ki se določi skladno z drugim odstavkom 97. člena tega zakona. Za pridobitev pravice do 
izplačila delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene v tem obdobju se smiselno uporabljajo 
določbe tega člena. FURSdelno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene nakaže do 10. dne v mesecu za 
vloge, prejete v preteklem mesecu.

93. člen (zagotavljanje sredstev za izplačila delno izgubljenega dohodka zaradi karanteneali nezmožnosti opravljanja 
dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka)

Sredstva za izplačilo delno izgubljenega dohodka se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije oziromaiz sredstev, 
pridobljenih iz proračuna Evropske unije. 

94.člen (pogoji dodelitve državne pomoči)

Ukrep iz tega oddelkase izvaja v skladu s točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v 
podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1, sprememba UL C št. 112 I z dne 4.
4. 2020, str. 1, sprememba UL C št.164 I z dne 13.5. 2020, str. 3 in sprememba UL C 218, 2.7.2020, str. 3).3. IZVEDBA
UKREPA ZAGOTOVITVE ZAŠČITNIH MASK

95. člen (uporaba zaščitne opreme iz blagovnih rezerv)

Ne glede prvi odstavek 9. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09– uradno prečiščeno besedilo in 
83/12) lahko minister, pristojen za preskrbo, odloči o uporabi do 5 milijonov zaščitnih mask na zalogi Zavoda za 
blagovne rezerve za splošno uporabo, za namene zajezitveširjenja COVID-19 v podjetjih.

96. člen (pogoji dodelitve državne pomoči) 

Ukrep iz tega oddelkase izvaja v skladu s pravili de minimis pomoči.

4. TRAJANJE UKREPOV
97. člen (trajanje)

(1) Ukrepa iz 1. in 2. oddelkatega poglavjatrajata v času od 1. oktobra do 31. decembra 2020. 

(2) Vlada Republike Slovenije lahko najkasneje do 31. decembra 2020ukrepaiz 1. in 2. Oddelka tega poglavjas sklepom
podaljša za obdobje največ šest mesecev.

(3) V primeru podaljšanja ukrepov v skladu s prejšnjim odstavkom se izplača mesečni temeljni dohodek in delno 
izgubljen dohodek zaradi karantene tudi za obdobje, ki se določi skladno s prejšnjim odstavkom.
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