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Vpliv koronavirusa na izvajanje obveznosti iz delovnega razmerja 

  

1. Odreditev osamitve (izolacije) za zaposlenega s strani zdravnika  

V kolikor je pri zaposlenem delavcu potrjena okužba z novim korona virusom in mu je bila 

odrejena osamitev, ima pravico do začasne zadržanosti od dela. Za čas tovrstne začasne 

zadržanosti od dela je tak delavec upravičen do nadomestila plače, ki gre od prvega dne dalje v 

breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina nadomestila plače znaša 90% od 

osnove. 

Kroničnim bolnikom zdravniki v času epidemije priporočajo samoizolacijo, a ne morejo v bolniški 

stalež, ker (še) niso bolni. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) jim priporočajo, naj 

pridobijo pisno mnenje osebnega zdravnika o tem, da v primeru okužbe s koronavirusom obstaja 

možnost poslabšanja njihovega zdravstvenega stanja, s tem seznanijo delodajalca in ga prosijo, naj 

jim odredi čakanje na delo doma. 

 

2. Odreditev karantene za zaposlenega s strani države  

V primeru karantene, ki jo zdravemu delavcu odredi minister za zdravje na predlog NIJZ, gre za 

osebo, ki je bila v tesnem kontaktu z okuženimi in se obravnava kot visoko rizična (npr. družinski 

člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali druge osebe po presoji epidemiologa). V tem primeru je 

tak delavec, ki zaradi karantene ne sme opravljati dela v poslovnih prostorih delodajalca (in ga ne 

more opravljati tudi ne na domu), upravičen do odsotnosti z dela in po trenutno veljavnih 

predpisih do nadomestila plače. V skladu s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih na področju 

plač in prispevkov, ima delavec, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela v skladu s 

sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, pravico do 

nadomestila plače v višini, kot je določena z ZDR-1 za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja 

dela iz poslovnega razloga, to je 80% povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz 

zadnjih treh mesecev dela. To nadomestilo plače delavcu, ki zaradi odrejene karantene ne more 

opravljati dela, bo v celoti povrnila Republika Slovenija. 

 

3. Karantena zaposlenega kot posledica službenih ali privatnih potovanj  

Za delavca, ki je zdrav in se lahko prosto giblje (ni v karanteni), posebni ukrepi niso potrebni, ne 

glede na to, kje se je gibal v okviru svojih službenih ali zasebnih potovanj. Tak delavec nima 

pravice do začasne zadržanosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov (bolniškega staleža). 

Morebitno odsotnost z dela tak delavec ureja v dogovoru z delodajalcem skladno z določbami ZDR-1. 

V kolikor pa delodajalec takšnemu delavcu na lastno željo preventivno odredi naj ostane doma 

(pri čemer ne gre za odreditev opravljanja dela na domu) v smislu navodila zdravi osebi (ker je 

prišel iz ogroženega območja ali bi lahko bil v stiku z okuženo osebo, pa mu ni odrejena 

karantena z odločbo), je delavec od delodajalca upravičen do 100% nadomestila plače. 

 

4. Odreditev dela na domu s strani delodajalca  

V primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje 

delodajalca, lahko slednji na podlagi 169. čl. ZDR-1 enostransko, brez soglasja delavca, začasno 

spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela, kot sta določena s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 

Delodajalec mora v najkrajšem možnem času obvestiti inšpektorat za delo (po elektronski pošti). 

Obvestilo mora vsebovati podatek o tem, kdo delo opravlja, za kakšno delo gre, kje se opravlja in 

koliko časa je tovrstni način opravljanja dela predviden. V primeru opravljanja dela na domu 

delavec ni upravičen do povračila stroškov prevoza na in z dela (ker mu ti stroški ne nastanejo), 

upravičen je do 100% plače za opravljeno delo, do nadomestila za prehrano, poleg tega pa tudi 

do nadomestila za uporabo svojih lastnih sredstev. Tudi v primeru opravljanja dela na domu, je 
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delodajalec dolžan zagotavljati pogoje za varno in zdravo opravljanje sicer pa ima tak delavec 

enake pravice kot tisti, ki dela v poslovnih prostorih delodajalca. 

 

5. Nepripravljenost zaposlenega do dela na podjetju (strah pred virusom)  

Zgolj zaradi same bojazni pred okužbo delavec ne sme odkloniti prihoda na delo in/ali 

opravljanja dela na delovnem mestu. Morebitna tovrstna odklonitev opravljanja dela predstavlja 

kršitev delavčevih zakonskih obveznosti iz delovnega razmerja. Takšno delavčevo ravnanje je 

delodajalec upravičen sankcionirati v okviru zakonskih možnosti. Delavec je upravičen odkloniti 

opravljanje dela samo, če bi to pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev, prav tako pa tudi v 

primeru, če predhodno ni bil seznanjen z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu in 

sprejetimi varnostnimi ukrepi ter usposobljen za varno in zdravo delo ali pa mu grozi neposredna 

nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi. V kolikor je to 

upoštevajoč naravo delovnega procesa in/ali dela mogoče, bi bilo v takšnih primerih smotrno, da se 

z delavcem dogovori opravljanje dela na domu oziroma se mu delo na domu enostransko 

začasno odredi zaradi izjemnih okoliščin, ali pa se mu omogoči koriščenje letnega dopusta. 

 

6. Onemogočeno delo za terenske delavce (variabilni del plače) 

Pojav novega korona virusa kot množični pojav nalezljive človeške bolezni predstavlja naravno 

nesrečo. V takšnih primerih ima delodajalec na podlagi 169. čl. pravico začasno (dokler takšna 

situacija traja) enostransko (brez soglasja delavca) spremeniti vrsto ali kraj opravljanja dela. V 

kolikor tovrstnega drugega dela za delavca nima, lahko delavca napoti na čakanje na delo doma. 

V takšnem primeru je delavec upravičen do nadomestila v višini 80% povprečne mesečne plače 

delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev dela. Do variabilnega dela plače (dela plače 

za delovno uspešnost) je delavec upravičen, če je glede na vnaprej določene kriterije in merila pri 

delu uspešen in tako doseže vnaprej določene delovne rezultate. V kolikor ti rezultati niso 

doseženi, delavec do variabilnega dela plače ni upravičen. Pri tem ni bistveno, da delovni 

rezultati niso doseženi zaradi pojava novega korona virusa. 

 

7. Odsotnost zaradi varstva otrok (zaprti vrtci in osnovne šole) ali odsotnost zaradi višje 

sile 

Zaprtje vrtcev in osnovnih šol z namenom zmanjšanja širjenja novega korona virusa in posledična 

odsotnost delavca zaradi varstva otroka, lahko predstavlja nemožnost opravljanja dela s strani 

delavca zaradi višje sile. Obstoj višje sile in s tem upravičenost delavčeve odsotnosti z dela zaradi 

varstva otroka kot posledica zaprtja vrtcev in osnovnih šol z namenom širjenja novega korona virusa 

je potrebno presojati v vsakem posamičnem konkretnem primeru (še zlasti je pri tem potrebno 

upoštevati možnost zagotovitve varstva otroka s strani drugega starša ali na drug ustrezen način, 

starost otroka, možnost drugačne razporeditve delovnega časa, morebitna omejitev odsotnosti z 

dela zaradi nujne prisotnosti na delovnem mestu, itn.). Delavec (samo eden od staršev), ki zaradi 

zaprtja vrtcev in osnovnih šol utemeljeno ne more zagotovitvi varstva otroka, ter svojega dela ne 

more opravljati na domu, je upravičen do odsotnosti z dela zaradi višje sile ter strani 

delodajalca do izplačila nadomestila v višini 50% njegove plače, do katere bi bil upravičen, če bi 

delal, v vsakem primeru pa najmanj v višini 70% minimalne plače (tj.cca. 658 EUR). V kolikor 

delodajalca zavezuje kakšna kolektivna pogodba, je potrebno višino nadomestila preveriti v 

tovrstni kolektivni pogodbi, saj je v njej lahko določena višja višina nadomestila. V takšnem 

primeru ne gre za zadržanost od dela zaradi nege otroka. 

Predvidena sprememba: Predlog vladnega ukrepa za ohranjanje delovnih mest 24.3.2020, 

#ProtiKoronapaket # PKP1:Status ljudi, ki zaradi višje sile ne morejo na delo se izenači s statusom 

čakajočih na delo 
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8. Onemogočeno delo in odreditev čakanja na delo na domu  

V kolikor delodajalec delavcem ne more zagotavljati dela, lahko delavca na podlagi 138. čl. ZDR-1 

napoti na čakanje na delo doma. V takšnem primeru je delavec upravičen do nadomestila v višini 

80% povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev dela. V skladu 

s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, bo 40% tega 

nadomestila povrnila Republika Slovenija, nadomestilo pa je omejeno z višino najvišjega zneska 

denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (to je trenutno bruto 892,50 EUR). Preostalih 60% 

nadomestila se izplača v breme delodajalca. Navedeno velja za tiste delodajalce, ki na čakanje 

napotijo vsaj 30% zaposlenih delavcev ter se zavežejo njihova delovna mesta ohraniti še najmanj 

6 mesecev od začetka čakanja na delo izpolnjeni pa morajo biti še nekateri drugi pogoji, 

predvideni v zakonu. Delodajalec uveljavi pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil z 

vlogo, ki jo posreduje Zavodu RS za zaposlovanje v osmih dneh od napotitve delavcev na čakanje, 

vendar najpozneje do 30. septembra 2020. Vračilo delodajalcu bo izvedeno zadnji dan meseca, ki 

sledi mesecu izplačila nadomestila plače. 

 

9. Izraba letnega dopusta 

Delavec bo »primoran« koristiti letni dopust v primerih, kadar je delodajalec že v letnem koledarju 

odredil kolektivni dopust oz. takrat, kadar je bila izraba dopusta že dogovorjena med delavcem in 

delodajalcem. V vseh ostalih primerih delodajalec delavcu izrabe dopusta praviloma ne more 

»vsiliti«, na drugi strani pa delavec tudi nima pravice da sam enostransko razporeja svoj dopust (z 

izjemo nekaj posamičnih dni dopusta). Delodajalec sme v teh primerih delavca izrecno opozoriti na 

možnost izrabe dopusta v določenem terminu in mu izrabo tudi predlagati ter ga ob tem opozoriti 

na dejstvo, da morda kasnejša izraba dopusta zaradi ponovnega povečanja obsega dela ali drugih 

okoliščin povezanih z organizacijo dela, ne bo mogoča. V tovrstnih primerih se bo lahko postavilo 

tudi vprašanje, ali delavcu za morebiten neizrabljen dopust, ki ga kasneje ne bi mogel izrabiti 

zaradi potreb delovnega procesa, pripada kakršnakoli odškodnina ali ne.   

 

10. Neplačana odsotnost z dela 

Neplačana odsotnost (t. i. neplačani dopust, izredni dopust) je možnost odsotnosti z dela, ki je v 

interesu delavca in je delodajalec ne more odrediti enostransko. 

 

11. Prerazporejanje delovnega časa 

ZDR delodajalcu omogoča začasno prerazporejanje delovnega časa, če je to predvideno in določeno 

v pogodbi o zaposlitvi ali kolektivni pogodbi. V določenem obdobju podjetje tako lahko zaposlenemu 

odredi krajši delavnik, s tem da se v obdobju šestih mesecev ali enega leta povprečni delovni čas 

izravna na 40 ur tedensko. Pri izravnavanju pa delovni čas ne sme presegati 56 ur tedensko. 

 

12. Opravljanje drugega dela 

Delodajalec lahko delavcu ob izjemnih okoliščinah odredi opravljanje dela, ki ni določeno v pogodbi 

o zaposlitvi. Varnostniku na vhodu podjetja denimo lahko naloži merjenje telesne temperature 

obiskovalcem, a mora hkrati poskrbeti za ustrezne zaščitne ukrepe. 

 

13. Dodatki 

Posebni dodatki zaposlenim, tudi tistim, ki so v času epidemije bolj izpostavljeni, po ZDR ne 

pripadajo. 

Po kolektivni pogodbi za javni sektor pa dodatek v višini 65-odstotne urne postavke osnovne plače 

za delo v rizičnih razmerah pripada zdravstvenemu osebju.  

Zaposleni, ki delajo na domu in uporabljajo lastno orodje, naprave in predmete so upravičeni do 

nadomestila, ki na mesečni ravni znaša največ do dva odstotka povprečne slovenske plače. 
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14. Varnost in zdravje pri delu 

V času epidemije praviloma ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi ocene tveganj delovnih 

mest, ne zadostujejo, zato mora sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi v največji možni 

meri zagotavlja varno in zdravo delo. Predvsem pa mora slediti vsakokratnim uredbam in navodilom 

na državni ravni ter v okviru lokalnih skupnosti. 

Delodajalec mora skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu ob resni, neposredni in neizogibni 

nevarnosti z ukrepi in navodili delavcem omogočiti, da ustavijo delo in se napotijo na varno. 

 

15.Odpuščanje 

Delodajalec se lahko zaradi bistveno zmanjšanega obsega odloči za odpuščanje iz poslovnega 

razloga in prenehanje delovnega razmerja po izteku odpovednega roka. Ob tem je dolžan 

odpuščenemu delavcu izplačati odpravnino. 

 Zaposleni ima sicer pravico predlagati posamezne ukrepe v zvezi z delovnim razmerjem, ki jih 

delodajalec, če so primerno obrazloženi in utemeljeni, lahko upošteva. 

 

16. Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi 

Na Inšpektoratu RS za delo delavce opozarjajo, naj ne podpisujejo sporazumov o prenehanju 

pogodbe o zaposlitvi, če tega ne želijo, saj bodo ostali brez nadomestila za brezposelnost in z 

izjemo tistih, ki se upokojujejo, tudi brez odpravnine. Svetujejo še, naj ne podpisujejo praznega 

lista papirja, ki se pozneje lahko uporabi proti njihovi volji. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

 

Podrobne informacije glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja najdete na naslednji strani. 

 

Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu 

Republike Slovenije za zaposlovanje. 

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje  

E: ZIUPPP@ess.gov.si   

T: +386 080 20 55 

   

Den e-Antrag für die Erstattung der Gehaltsentschädigung wird der Arbeitgeber auf dem 

Onlineportal des Slowenischen Arbeitsamtes einreichen können.   

  

Viri: 

TPA svetovanje, podjetje za svetovanje, davčne, računovodske in poslovne storitve d.o.o. 

Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o.  

Članek v angleškem jeziku je na voljo TUKAJ 

Članek iz časopisa Delo, ki je na voljo TUKAJ 

Ministrstvo za delo  

Inšpektorat RS za delo  

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 

 

 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-20_mar_2020.pdf
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izvajanje-zakona-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-prispevkov
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izvajanje-zakona-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-prispevkov
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izvajanje-zakona-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-prispevkov
mailto:ZIUPPP@ess.gov.si
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izvajanje-zakona-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-prispevkov
https://www.fpjr.si/en/publications/2020/03/450-The-impact-of-coronavirus-on-employment-obligations#middle
https://www.delo.si/novice/slovenija/za-delo-polna-placa-nadomestila-pa-so-precej-razlicna-290284.html
https://www.zsss.si/

