
Plače Javni sektor (COVID-19, ZDUOP-PKP8) 

 

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) je že osmi interventni zakon. 

Objavljen je bil v Uradnem listu 15/2021. Aktualen je še Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih 

ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o 

interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, (Uradni list 195/2020). 

 

Novosti prevzamete s funkcijo osvežitve formul preko menija 5.F.A. 

1. Boleznina v breme ZZZS – brez eBol (H022); na voljo sta VP332 in VP333 (ročni vnos). Ukrep 

je podaljšan do 31.12.2021 

 

2. Čakanje na delo (G088); uporabi se VP267. Omenjeni VP ima vgrajen limit »ne manj kot 

minimalna plača«. VP267 se izračunava po ZDR, torej 80% povprečja zadnjih treh mesecev. 

Ukrep je podaljšan do 30.4.2021. Izračun nadomestila je vezan na parametra PR14 in PR15 v 

meniju 1.3 Obračunavanje. 

 

Če boste kot delodajalec koristili ukrep oziroma pomoč države za povračilo nadomestila za 

Čakanje na delo, morate v meniju 1.3 Obračunavanje, vklopiti parameter »BO19« z nazivom 

»ZIUOOPE/ZZUOOP 6/20-6/21 (Čakanje na delo; Skrajšanje delovnega časa)«. Isti parameter 

se pojavi tudi v meniju 1.5.2. Velika večina uporabnikov SPJS ni upravičena do koriščenja 

tega ukrepa. 

 

3. Karantena; ukrep je podaljšan do 31.3.2021. Na voljo so VP280 (G088) Karantena - stik z 

okuženo osebo,  VP281 (G080) Karantena – stik z okuženo osebo pri delu oz. delovnem mestu, 

VP282 (G083) Karantena – država na rdečem seznamu. 

 

4. Nadomestilo plače zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (G091);  uporabi 

se VP283. Omenjeni VP ima vgrajen limit »ne manj kot minimalna plača«. Ukrep je podaljšan 

do 31.3.2021. 

 

5. Nadomestilo plače v primeru okužbe na delovnem mestu (G080); na voljo je VP285. Gre 

za 100% nadomestilo »kot če bi delal«. Sredstva za kritje razlike med 80% in 100% nadomestila 

krije proračun RS. Zahtevek za kritje razlike se vloži direktno na spletno stran ZZZS. Ukrep je 

veljaven do 31.12.2021 in je bil sicer sprejet v okviru PKP7. 

 

6. Najnižja osnova za obračun prispevkov; Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in 

nadomestila plače, izplačane za mesece od julija do decembra 2021, je minimalna plača. 

Podrobna navodila bomo objavili ko bo zadeva aktualna. 

 

 

 

Šenčur, 9.2.2021                                                      VASCO d.o.o. 

 


